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เกีย่ วกับผูเ้ ขียน
พระวิสุทธิสังวรเถร (พระอาจารย์พรหมวังโส) เป็นที่
รูจ้ กั โดยทัว่ ไปในชือ่ พระอาจารย์พรหม หรือ Ajahn Brahm
เดิมมีนามว่า Peter Betts เกิดที่กรุงลอนดอน ประเทศ
อังกฤษ ในวันที่ 7 สิงหาคม ปีพทุ ธศักราช 2494 ท่านมี
พื้นฐานครอบครัวจากชนชั้นแรงงาน แต่ได้ทุนเรียนต่อ
ด้านฟิสกิ ส์ทฤษฎี ณ มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์
หลังจากจบการศึกษา ท่านได้เป็นครูสอนนักเรียน
มัธยมปลายอยู่หนึ่งปีก่อนที่จะเดินทางมาประเทศไทยเพื่อ
มาอุปสมบทเป็นพระภิกษุสงฆ์ และท่านได้รับการสั่งสอน
จากพระโพธิญาณเถร (หลวงพ่อชา สุภัทโท) โดยในขณะ
ที่เป็นพระบวชใหม่นั้นท่านได้รับการร้องขอให้แปลและ
รวบรวมพระวินัยเป็นภาษาอังกฤษ ซึ่งในภายหลังหนังสือ
ฉบับนี้ได้กลายเป็นพื้นฐานของวินัยสงฆ์ในวัดพุทธนิกาย
เถรวาทในประเทศตะวันตกหลายวัด
หลังจากนั้นท่านได้รับนิมนต์ไปที่เมืองเพิร์ธ ประเทศ
ออสเตรเลีย โดยพุทธสมาคมแห่งออสเตรเลียตะวันตก เพือ่
ช่วยพระอาจารย์ชาคโรในการเผยแผ่พทุ ธศาสนา ในเบือ้ งต้น
พระอาจารย์ทั้งสองรูปได้พักอยู่ในบ้านเก่าบริเวณชานเมือง
ทางด้านเหนือของเมืองเพิรธ์ แต่ตอ่ มาในปี 2526 ได้มกี าร
ซื้อที่ดินขนาด 97 เอเคอร์ ซึ่งเป็นพื้นที่ป่าในภูเขาแห่ง
เซอร์เพนไทน์ (Serpentine) ทางด้านใต้ของเมืองเพิรธ์ ทีด่ นิ
ผืนนีเ้ องได้กลายเป็นวัดป่าโพธิญาณ (ตัง้ ชือ่ ตามชือ่ หลวงพ่อชา

ผูส้ งั่ สอนธรรมะให้แก่ผเู้ ขียน) โดยวัดป่าโพธิญาณแห่งนีเ้ องได้
กลายเป็ นวัดพุทธแห่งแรกในดินแดนซีกโลกใต้ และใน
ปัจจุบันได้กลายเป็นชุมชนของภิกษุในศาสนาพุทธนิกาย
เถรวาททีใ่ หญ่ทสี่ ดุ ในประเทศออสเตรเลีย
ในตอนเริม่ ต้นนัน้ ยังไม่มสี งิ่ ปลูกสร้างใดๆ บนพืน้ ทีน่ นั้
และชาวพุทธในเมืองเพิร์ธนั้นก็ยังมีไม่มาก จึงท�ำให้ยังไม่มี
เงินทุนมาก บรรดาพระภิกษุจงึ ต้องเริม่ ก่อสร้างสิง่ ปลูกสร้าง
ด้วยตนเองเพื่อประหยัดค่าใช้จ่าย ในช่วงนั้นจึงเป็นช่วงที่
พระอาจารย์พรหมได้เรียนรูร้ ะบบประปาและการก่ออิฐฉาบ
ปูนและได้กลายเป็นผูส้ ร้างอาคารหลายหลังทีอ่ ยูใ่ นปัจจุบนั
ด้วยตัวเอง
ในปี 2537 พระอาจารย์ ช าคโรได้ ล าพั ก จาก
ออสเตรเลี ย และได้ ล าสิ ก ขาหนึ่ ง ปี ห ลั ง จากนั้ น ท� ำ ให้
พระอาจารย์พรหมต้องกลายเป็นผู้รับผิดชอบหลักโดยทันที
แม้ว่าในช่วงแรกจะมีความไม่มั่นใจอยู่บ้าง แต่ท่านก็ได้
ท�ำหน้าที่ของท่านอย่างเต็มที่ โดยในปี 2546 ท่านได้ไป
เป็ น ผู ้ บ รรยายในงานสั ม มนาพุ ท ธศาสนานานาชาติ ณ
กรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา และในอีก 4 งานประชุมของ
พุทธศาสนานานาชาติ และในปี 2549 ท่านได้เป็นผูจ้ ดั งาน
Global Conference in buddhism ครัง้ ที่ 4 ณ เมืองเพิรธ์
นอกจากนั้นท่านยังคงอุทิศเวลาของท่านให้กับผู้ป่วยระยะ
สุดท้าย นักโทษ ผู้ป่วยมะเร็ง ผู้ต้องการเรียนรู้เรื่องการท�ำ
สมาธิ และบรรดาสงฆ์แห่งวัดป่าโพธิญาณ
ปัจจุบันนี้ท่านเป็นเจ้าอาวาสแห่งวัดป่าโพธิญาณ ใน
เมืองเซอร์เพนไทน์ Serpentine รัฐออสเตรเลียตะวันตก และ

ยังด�ำรงต�ำแหน่งอีกมากมายดังนี้ ผู้น�ำทางจิตวิญญาณของ
พุทธสมาคมแห่งออสเตรเลียตะวันตก ที่ปรึกษาทางจิต
วิญญาณของพุทธสมาคมแห่งรัฐวิคตอเรีย ทีป่ รึกษาทางจิต
วิญญาณของพุทธสมาคมแห่งออสเตรเลียใต้ ผูส้ นับสนุนทาง
จิตวิญญาณของพุทธสมาคมแห่งสิงคโปร์ และยังคงท�ำงาน
ร่วมกับบรรดาสงฆ์ในศาสนาพุทธทุกนิกายเพื่อก่อตั้งพุทธ
สมาคมแห่งประเทศออสเตรเลีย
ในเดือนตุลาคมปี 2547 ท่านได้รับรางวัล John
Curtin Medal จากมหาวิ ท ยาลั ย เคอร์ ติ น (Curtin
University) ในฐานะทีท่ า่ นมีวสิ ยั ทัศน์ ภาวะผูน้ ำ� และการ
บริการแก่ชมุ ชนต่อชาวออสเตรเลีย
เมือ่ วันที่ 9 มิถนุ ายน ปี 254๙ ท่านได้รบั พระราชทาน
สมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญฝ่ายวิปัสสนาธุระ มี
ราชทินนามว่า พระวิสทุ ธิสงั วรเถร
ท่านได้เขียนหนังสือหลายเล่มซึง่ ได้รบั การตีพมิ พ์แล้ว
ดังนี้ Opening the door of your heart (แปลเป็นไทย
แล้วโดยใช้ชอื่ ว่า ชวนม่วนชืน่ ) The Art of Disappearing,
Happiness Through Meditation และนอกจากนัน้ ยังมี
ธรรมเทศนาของท่านอีกมากมายในอินเตอร์เน็ตเพื่อให้
ดาวน์โหลดได้ฟรีในรูปแบบของไฟล์เสียงและไฟล์วิดีโอ
ไฟล์เหล่านีไ้ ด้รบั การดาวน์โหลดไปเป็นล้านๆ ครัง้ ต่อปี อาจ
กล่าวได้ว่าไม่มีวินาทีใดที่ผ่านไปที่จะไม่มีใครในบางแห่ง
ในโลกใบนีด้ าวน์โหลดหรือก�ำลังฟังธรรมะจากพระอาจารย์
พรหมอยู่

คำ�นำ�
ข้อคิดอันลึกซึง้ มากจากกล้วย
กล้วยเป็นผลไม้พนื้ ๆ ทีเ่ ราเห็นกันอยูท่ วั่ ไปจนรูส้ กึ ว่าเป็น
ของธรรมดา แต่ความจริงแล้ว เราไม่รู้แม้กระทั่งวิธีการปอก
กล้วยทีถ่ กู ต้อง คนส่วนใหญ่ปอกกล้วยจากด้านบนซึง่ มีกา้ นติด
อยู่ แต่พวกลิงทัง้ หลายซึง่ เป็นผูเ้ ชีย่ วชาญเรือ่ งกล้วย มักจะปอก
กล้วยจากส่วนปลายของผลกล้วย ท่านทั้งหลายลองท�ำตาม
วิธีของลิงดูบ้างสิ แล้วจะพบว่าการปอกกล้วยนั้นง่ายขึ้นมาก
ทีเดียว
ด้วยแนวทางปฏิบัติเช่นเดียวกันนี้ พระสงฆ์และภิกษุณี
ที่บวชอยู่ในพระพุทธศาสนานั้น จึงเป็นผู้ที่มีความช�ำนาญ
ในการแยกแยะความคิ ด ออกจากความสั บ สนวุ ่ น วายที่ อ ยู ่
รอบๆ ตัว ดังนัน้ อาตมาขอให้ทา่ นทัง้ หลายได้นำ� วิธปี ฏิบตั ติ น
ของพระสงฆ์ มาใช้ในการรับมือกับปัญหาต่างๆ ในชีวติ ดังเช่น
การปอกกล้วยแบบผูร้ ู้ จะช่วยให้ความวุน่ วายในชีวติ ของเรานัน้
ลดน้อยลง

อาจารย์พรหม

คำ�นำ�ผูจ้ ดั ทำ�
ครัง้ แรกทีผ่ มรูจ้ กั ชือ่ ท่านอาจารย์พรหมคือเมือ่ ผมได้อา่ น
หนังสือชวนม่วนชื่นเป็นครั้งแรก จ�ำได้ว่าในขณะอ่านนั้นเกิด
ความรู้สึกประทับใจในธรรมะที่ท่านได้ถ่ายทอดออกมาเป็น
บทความที่อ่านง่ายและสนุกสนานอย่างไม่เคยพบมาก่อนใน
หนังสือธรรมะเล่มใด หลังจากนั้นเมื่อผมได้มีโอกาสฟังธรรมะ
จากท่านทัง้ ทีเ่ ผยแพร่ทางอินเตอร์เน็ตและเมือ่ ท่านได้เมตตามา
เทศน์ทเี่ มืองไทย ผมก็ยงิ่ มีความประทับใจท่านอาจารย์ขนึ้ ไปอีก
จนกระทั่งวันหนึ่งผมได้รับแจ้งจากหนึ่งในศิษย์ของท่าน
อาจารย์วา่ มีหนังสือเล่มใหม่ออกมาแล้ว และผูไ้ ด้รบั สิทธิใ์ นการ
จัดท�ำฉบับภาษาไทยก็ได้กรุณามอบหมายให้ผมด�ำเนินการแปล
และจัดท�ำรูปเล่มทัง้ หมด
ผมขอขอบคุณกัลยาณมิตรทุกท่านที่ช่วยเหลือกันจัดท�ำ
จนเกิดเป็นหนังสือเล่มนี้ และสุดท้ายนี้ผมขอขอบคุณท่าน
อาจารย์พรหม ผูเ้ มตตาเขียนหนังสือเล่มนีอ้ อกมาให้กบั พวกเรา
ผูม้ ปี ญ
ั ญาน้อยได้เข้าใจในธรรมะของพระพุทธองค์มากยิง่ ขึน้
อานิสงส์อันใดที่เกิดจากการให้ธรรมทานครั้งนี้ ผมขอ
น้อมถวายเป็นอาจาริยบูชาแด่ท่านอาจารย์พรหม ผู้เมตตา
สัง่ สอนญาติโยมอย่างไม่รจู้ กั เหน็ดเหนือ่ ย
ผูจ้ ดั ท�ำ
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มลทินของความเจ็บป่วยทางจิต - ปัญญา
๕๖
การอนุญาตให้ตายได้ - การปล่อยวาง
๕๘
เรือ่ งตลกของชาวพุทธ - การปลูกฝัง
๖๑
พระสงฆ์แก่ไม่พดู โกหก - ปัญญา
๖๓
นิว้ ทีส่ ำ� คัญทีส่ ดุ - การปลูกฝัง	๗๑
การจัดการกับความวิตกกังวล - ความเมตตา
๗๓

เรือ่ ง
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.

หน้า

การจูบทีช่ ว่ ยลดความเจ็บปวด - ความเมตตา	๗๗
จระเข้สนึ ามิ - ความเมตตา	๗๙
ทีร่ กั คะ ฉันหาลูกๆ ไม่เจอ - ปัญญา	๘๑
กับดักหนูฆา่ แม่ไก่ พ่อหมู และแม่ววั ได้อย่างไร
- การปลูกฝัง	๘๔
วิธปี ฏิบตั ติ อ่ การยกย่องสรรเสริญ - อนัตตา	๘๗
กฎสิบห้าวินาทีของการยกย่องสรรเสริญ
- การปลูกฝัง	๙๑
วิธกี ารแบบแซนด์วชิ - การปลูกฝัง	๙๓
กฎ 70% - การไตร่ตรอง
๙๖
การลดความคาดหวัง - การไตร่ตรอง	๙๘
ความผิดทีต่ อ้ งจดจ�ำมากทีส่ ดุ สามครัง้ ของอาตมา
- อนัตตา
๑๐๑
ฆ่าตัวตายแล้วไปไหน - การให้อภัย
๑๐๕
ประโยชน์สามประการของการตายตอนทีเ่ ครือ่ งบินระเบิด
- การไตร่ตรอง
๑๐๘
ฉันควรท�ำ หรือไม่ควรท�ำ - การไตร่ตรอง
๑๑๑
ลองถามหมาของโยมดูสิ - ความเมตตา
๑๑๓
หน้าทีข่ องหมอคือการดูแลเอาใจใส่ ไม่ใช่การรักษา
- ความกรุณา
๑๑๖

เรือ่ ง
35. การแสดงความเมตตาเล็กๆ น้อยๆ - ความเมตตา
36. ความรูส้ กึ ผิดของพนักงานขายสินค้าตามบ้าน
- การให้อภัย
37. เรือ่ งน่าเศร้าของแมงมุมทีอ่ ยากฆ่าตัวตาย
- ความเอือ้ เฟือ้ เผือ่ แผ่
38. เคล็ดลับของชีวติ คูท่ มี่ คี วามสุข - อนัตตา
39. น�ำ้ มนต์ - การไตร่ตรอง
40. อันตรายของการเมาแล้วขับ - การปลูกฝัง
41. เรือ่ งของน�ำ้ มนต์อกี เรือ่ งหนึง่ - การไตร่ตรอง
42. ต้นก�ำเนิดของลัทธิวตั ถุนยิ ม - การปล่อยวาง
43. แมวเจ้าปัญญา - การไตร่ตรอง
44. ชีวติ ของเจ้าหมาน้อย - ความกรุณา
45. สิง่ ทีเ่ หนือธรรมชาติ - การไตร่ตรอง
46. การเดินทางสูเ่ ทือกเขาหิมาลัยของอาตมา
- การปล่อยวาง
47. มีคนก�ำลังจับตามองโยมอยู่ - การปลูกฝัง
48. วิธที นี่ กั เรียนคนหนึง่ ได้เรียนรูท้ จี่ ะหัวเราะเยาะ
การสบประมาท - ปัญญา
49. การเรียนรูว้ ฒ
ุ ภิ าวะทางอารมณ์จากผูเ้ ชีย่ วชาญ
- การไตร่ตรอง
50. วิธเี อาชนะโรคซึมเศร้า - ความเอือ้ เฟือ้ เผือ่ แผ่

หน้า
๑๑๙
๑๒๒
๑๒๕
๑๒๙
๑๓๓
๑๓๖
๑๓๙
๑๔๒
๑๔๖
๑๕๐
๑๕๓
๑๖๐
๑๖๓
๑๖๗
๑๖๙
๑๗๓

51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.

เรือ่ ง

หน้า

หลุมลึก - ปัญญา
การพูดโกหกนัน้ ผิดหรือไม่ - ปัญญา
สาเหตุทเี่ ราพูดโกหก - การให้อภัย
ฉันแค่จะท�ำเรือ่ งนีใ้ ห้เสร็จก่อน - การปลูกฝัง
เรือ่ งกล้วยๆ - การปล่อยวาง
แม่ครับ ผมก�ำลังจะไปจากบ้านนี้ - การปล่อยวาง
การปล่อยให้เขาตาย - การปล่อยวาง
เกิดอะไรขึน้ เมือ่ โยมไม่ปล่อยวาง - การปล่อยวาง
ฮาร์เล่ย์ เดวิดสัน - การปล่อยวาง
ณ ปากเหว - การปลูกฝัง
ชัน้ วางของของโยมแม่ - การปล่อยวาง
การลงโทษด้วยเจ้าแมวห้าสิบครัง้ - การให้อภัย
นายพลผูม้ วี นิ ยั ดีทสี่ ดุ ในกองทัพ - การปลูกฝัง
อานุภาพของแฟนสาว - ปัญญา
ยกนิว้ ยีส่ บิ ครัง้ ทุกเช้า - อนัตตา
ส�ำหรับผูท้ นี่ ำ�้ หนักตัวเกิน - การไตร่ตรอง
ทีม่ าของความเครียด - การปล่อยวาง
กระดาษครึง่ แผ่น - ความกรุณา
การรับมือกับปัญหาส�ำคัญ - อนัตตา
เจ้าชายกบ - การปลูกฝัง
สิง่ ทีไ่ ม่ตอ้ งขอ - การไตร่ตรอง

๑๗๖
๑๗๘
๑๘๐
๑๘๔
๑๙๐
๑๙๓
๑๙๖
๑๙๙
๒๐๑
๒๐๔
๒๐๖
๒๐๙
๒๑๒
๒๑๔
๒๑๖
๒๑๘
๒๒๑
๒๒๔
๒๒๗
๒๓๐
๒๓๔

72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.

เรือ่ ง

หน้า

คนตาบอดน�ำคนตาบอด - การไตร่ตรอง
ช้างนิสยั ไม่ดี - การปลูกฝัง
การพนัน - การปลูกฝัง
พระสงฆ์และภิกษุณมี กั มีโชคเรือ่ งการพนัน
- การปลูกฝัง
ปาฏิหาริย์ - ฉันทะ
พ่อครับ - ปัญญา
ผูห้ ยัง่ รู้ - ปัญญา
การรูแ้ จ้งของพระมหากษัตริย์ - ปัญญา
การน้อมรับการรูแ้ จ้ง - ปัญญา
ผลไม้ตอ้ งห้าม - ปัญญา
อันธพาล - อนัตตา
อันธพาลระดับองค์กร - อนัตตา
ฉันยังไม่ดพี อ - อนัตตา
ฉันดีพอแล้ว - อนัตตา
เครือ่ งตอบรับโทรศัพท์อตั โนมัตขิ องวัด - ความกรุณา
โยมมีสทิ ธิท์ จี่ ะไม่มคี วามสุข - ความกรุณา
ใบอนุญาตให้มคี วามสุข - ความกรุณา
โยมมีคา่ ตัวเท่าไร - การไตร่ตรอง
พลังแห่งความเงียบ - ปัญญา
ความสงบเงียบภายใน - ปัญญา

๒๓๗
๒๔๐
๒๔๔
๒๔๗
๒๕๐
๒๕๔
๒๕๖
๒๕๙
๒๖๑
๒๖๔
๒๖๖
๒๖๙
๒๗๒
๒๗๕
๒๗๗
๒๗๙
๒๘๑
๒๘๔
๒๘๗
๒๙๑

เรือ่ ง
92.
93.
94.
95.
96.

หน้า

เมือ่ ปราศจากความสงบเงียบ - ปัญญา
๒๙๔
ช่วงการรอคอยในชีวติ - อุเบกขา
๒๙๗
โยมเป็นมนุษย์ทอี่ ยูน่ งิ่ หรือมนุษย์ทไี่ ม่อยูน่ งิ่ - อุเบกขา ๒๙๙
ไม่ตอ้ งห่วง ยังมีหวัง - ฉันทะ
๓๐๑
จงท�ำตัวเป็นผูม้ าเยือนอย่าท�ำตัวเป็นเจ้าของสถานที่
- การปล่อยวาง
๓๐๔
97. จงอย่าเพียงแต่มสี ติ ขอให้มเี มตตาสติดว้ ย - เมตตาสติ ๓๐๗
98. เมตตาสติในยามทีโ่ ยมถังแตก – เมตตาสติ
๓๑๐
99. เมตตาสติกบั ความสงบนิง่ - เมตตาสติ
๓๑๒
100. อย่าหวาดกลัว - การปลูกฝัง
๓๑๕
101. ผี - การปลูกฝัง
๓๑๘
102. ผีใจดี - ความเมตตา
๓๒๑
103. ต้นไม้และเด็กน้อย - ความเมตตา
๓๒๕
104. หมอกแห่งสก๊อตแลนด์ - เมตตาสติ
๓๓๐
105. การกราบ - ปัญญา
๓๓๔
106. พระพุทธเจ้าและพระเจ้า - ปัญญา
๓๓๘
107. พุทธศาสนากับการรูแ้ จ้ง - ปัญญา
๓๔๑
108. รายการอาหาร - ปัญญา
๓๔๖

สารบัญแยกหมวด
การไตร่ตรอง
8	
11	
12	
27	
28	
31	

32	
39	
41	
43	
45	
49	
66	
71	
72	
89	

วิธกี ารเป็นเจ้าของฟาร์มเลีย้ งไก่
ดีหรือไม่ ใครจะรู้
คนขับรถแท็กซี่
กฎ 70%
การลดความคาดหวัง
ประโยชน์สามประการของการตายตอนทีเ่ ครือ่ งบิน
ระเบิด
ฉันควรท�ำ หรือไม่ควรท�ำ
น�ำ้ มนต์
เรือ่ งของน�ำ้ มนต์อกี เรือ่ งหนึง่
แมวเจ้าปัญญา
สิง่ ทีเ่ หนือธรรมชาติ
การเรียนรูว้ ฒ
ุ ภิ าวะทางอารมณ์จากผูเ้ ชีย่ วชาญ
ส�ำหรับผูท้ นี่ ำ�้ หนักตัวเกิน
สิง่ ทีไ่ ม่ตอ้ งขอ
คนตาบอดน�ำคนตาบอด
โยมมีคา่ ตัวเท่าไร

การปล่อยวาง

9	 อัลบัม้ ใส่รปู ภาพ
10	 การกดปุม่ “ลบทิง้ ”

15	
42	
46	
55	
56	
57	
58	
59	
61	
67	
96	

การอนุญาตให้ตายได้
ต้นก�ำเนิดของลัทธิวตั ถุนยิ ม
การเดินทางสูเ่ ทือกเขาหิมาลัยของอาตมา
เรือ่ งกล้วยๆ
แม่ครับ ผมก�ำลังจะไปจากบ้านนี้
การปล่อยให้เขาตาย
เกิดอะไรขึน้ เมือ่ โยมไม่ปล่อยวาง
ฮาร์เล่ย์ เดวิดสัน
ชัน้ วางของของโยมแม่
ทีม่ าของความเครียด
จงท�ำตัวเป็นผูม้ าเยือนอย่าท�ำตัวเป็นเจ้าของสถานที่

การปลูกฝัง
4	
16	
18	
23	
25	
26	
40	
47	
54	

แรงเสริมจากขีห้ มา
เรือ่ งตลกของชาวพุทธ
นิว้ ทีส่ ำ� คัญทีส่ ดุ
กับดักหนูฆา่ แม่ไก่ พ่อหมู และแม่ววั ได้อย่างไร
กฎสิบห้าวินาทีของการยกย่องสรรเสริญ
วิธกี ารแบบแซนด์วชิ
อันตรายของการเมาแล้วขับ
มีคนก�ำลังจับตามองโยมอยู่
ฉันแค่จะท�ำเรือ่ งนีใ้ ห้เสร็จก่อน

60	 ณ ปากเหว
63	 นายพลผูม้ วี นิ ยั ดีทสี่ ดุ ในกองทัพ
70	 เจ้าชายกบ
73	 ช้างนิสยั ไม่ดี
74	 การพนัน
75	 พระสงฆ์และภิกษุณมี กั มีโชคเรือ่ งการพนัน
100	 อย่าหวาดกลัว
101	 ผี

การให้อภัย
30	
36	
53	
62	

ฆ่าตัวตายแล้วไปไหน
ความรูส้ กึ ผิดของพนักงานขายสินค้าตามบ้าน
สาเหตุทเี่ ราพูดโกหก
การลงโทษด้วยเจ้าแมวห้าสิบครัง้

ความกรุณา
2	
13	
34	
44	
68	
86	
87	

สิง่ ทีค่ นเราต้องการอย่างแท้จริง
ไม่มใี ครเป็นอาชญากร
หน้าทีข่ องหมอคือการดูแลเอาใจใส่ ไม่ใช่การรักษา
ชีวติ ของเจ้าหมาน้อย
กระดาษครึง่ แผ่น
เครือ่ งตอบรับโทรศัพท์อตั โนมัตขิ องวัด
โยมมีสทิ ธิท์ จี่ ะไม่มคี วามสุข

88	 ใบอนุญาตให้มคี วามสุข

ความเมตตา

19	 การจัดการกับความวิตกกังวล
20	 การจูบทีช่ ว่ ยลดความเจ็บปวด
21	 จระเข้สนึ ามิ
33	 ลองถามหมาของโยมดูสิ
35	 การแสดงความเมตตาเล็กๆ น้อยๆ
102	 ผีใจดี
103	 ต้นไม้และเด็กน้อย

ความเอือ้ เฟือ้ เผือ่ แผ่

37	 เรือ่ งน่าเศร้าของแมงมุมทีอ่ ยากฆ่าตัวตาย
50	 วิธเี อาชนะโรคซึมเศร้า

ฉันทะ

76	 ปาฏิหาริย์
95	 ไม่ตอ้ งห่วง ยังมีหวัง

ปัญญา
1	
3	
5	
7	

ภาชนะใส่ของและสิง่ ทีอ่ ยูใ่ นภาชนะ
เฮ้ย ขีห้ มา
การจัดการกับสิง่ ปฏิกลู
การเข้าใจเรือ่ งความตายสอนให้เรารูจ้ กั เอาใจใส่

14	
17	
22	
48	

มลทินของความเจ็บป่วยทางจิต
พระสงฆ์แก่ไม่พดู โกหก
ทีร่ กั คะ ฉันหาลูกๆ ไม่เจอ
วิธีที่นักเรียนคนหนึ่งได้เรียนรู้ที่จะหัวเราะเยาะ
การสบประมาท
51	 หลุมลึก
52	 การพูดโกหกนัน้ ผิดหรือไม่
64	 อานุภาพของแฟนสาว
77	 พ่อครับ
78	 ผูห้ ยัง่ รู้
79	 การรูแ้ จ้งของพระมหากษัตริย์
80	 การน้อมรับการรูแ้ จ้ง
81	 ผลไม้ตอ้ งห้าม
90	 พลังแห่งความเงียบ
91	 ความสงบเงียบภายใน
92	 เมือ่ ปราศจากความสงบเงียบ
105	 การกราบ
106	 พระพุทธเจ้าและพระเจ้า
107	 พุทธศาสนากับการรูแ้ จ้ง
108	 รายการอาหาร

เมตตาสติ

97	 จงอย่าเพียงแต่มสี ติ ขอให้มเี มตตาสติดว้ ย

98	 เมตตาสติในยามทีโ่ ยมถังแตก
99	 เมตตาสติกบั ความสงบนิง่
104	 หมอกแห่งสกอตแลนด์

อนัตตา
24	
29	
38	
65	
69	
82	
83	
84	
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๑

ภาชนะใส่ของ
และสิง่ ทีอ่ ยูใ่ นภาชนะ
- ปัญญา -

นักข่าวท้องถิน่ คนหนึง่ โทรศัพท์มาหาอาตมา และถามว่า
“ท่านอาจารย์พรหมครับ ท่านอาจารย์จะท�ำอย่างไรครับ
ถ้ามีคนโยนหนังสือพระไตรปิฎกลงโถชักโครกของท่าน
อาจารย์ แล้วกดน�ำ้ ราดลงไป”
อาตมาตอบอย่างไม่ลังเลว่า “ถ้ามีคนโยนหนังสือ
พระไตรปิฎกลงโถชักโครกของอาตมาแล้วกดน�้ำราดลงไป
สิง่ แรกทีอ่ าตมาจะท�ำก็คอื เรียกช่างประปาไงล่ะ”
เมื่อนักหนังสือพิมพ์คนนั้นหยุดหัวเราะ เขาพูดอย่าง
เปิดอกกับอาตมาว่านั่นเป็นค�ำตอบที่มีเหตุผลที่สุดค�ำตอบ
แรกทีเ่ ขาเคยได้ยนิ มา

อาตมาได้อธิบายให้เขาฟังต่อไปว่า อาจจะมีคนมา
ท�ำลายองค์พระพุทธรูปให้เสียหายมากมาย เผาท�ำลายวัด
อีกหลายแห่ง หรือฆ่าพระสงฆ์และภิกษุณีเป็นจ�ำนวนมาก
แม้คนเหล่านั้นจะท�ำลายทุกสิ่งทุกอย่างที่กล่าวมาได้ แต่
อาตมาจะไม่ปล่อยให้พวกเขาท�ำลายพระพุทธศาสนาอย่าง
เด็ดขาด ท่านทั้งหลายอาจจะโยนหนังสือพระไตรปิฎกลง
โถชักโครกแล้วราดน�้ำทิ้งไป แต่อาตมาจะไม่ปล่อยให้ท่าน
ทั้งหลายท�ำลายการให้อภัย ความสงบ และความมีเมตตา
กรุณาอย่างแน่นอน
หนังสือพระไตรปิฎก พระพุทธรูป วัด หรือแม้แต่
พระสงฆ์นั้นไม่ใช่เนื้อหาสาระที่แท้จริงของพระพุทธศาสนา
สิง่ เหล่านัน้ ล้วนเป็นเพียง “ภาชนะใส่ของ” เท่านัน้
ธรรมะที่เราได้ศึกษาจากหนังสือพระไตรปิฎก สิ่งที่
ที่องค์พระพุทธรูปเป็นตัวแทน สิ่งต่างๆ ที่พระสงฆ์ควรจะ
ยึดถือปฏิบตั ิ สิง่ เหล่านีต้ า่ งหากทีเ่ ป็น “สิง่ ทีอ่ ยูใ่ นภาชนะ”
เมือ่ เราได้รแู้ จ้งถึงความแตกต่างระหว่างภาชนะใส่ของ
กับสิ่งที่อยู่ในภาชนะแล้ว ถึงแม้ว่าภาชนะใส่ของจะถูก
ท�ำลายไป แต่เราก็จะยังคงเก็บรักษาสิง่ ทีอ่ ยูใ่ นภาชนะไว้ได้
เราสามารถพิมพ์หนังสือพระไตรปิฎก สร้างวัดและ
พระพุทธรูป และแม้แต่อบรมสั่งสอนพระสงฆ์หรือภิกษุณี
ขึ้นมาใหม่ได้อีกมากมาย แต่เมื่อใดที่เราไม่มีความรักและ
ความเคารพต่อตัวเองและผู้อื่น ใช้แต่ความรุนแรงต่อกัน
เมื่อนั้นแหละที่พระพุทธศาสนาได้ถูกโยนหายลงไปในโถ
ชักโครกจริงๆ
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๒

สิง่ ทีค่ นเราต้องการ
อย่างแท้จริง
- ความกรุณา เช้ า วั น หนึ่ ง ท่ า นเจ้ า อาวาสได้ ตื่ น แต่ เช้ า มื ด ซึ่ ง ก็ ไ ม่ ไ ด้
เป็นเรื่องผิดปกติแต่อย่างใด แต่เช้าวันนี้ท่านได้ยินเสียง
อะไรบางอย่างออกมาจากในโบสถ์ และนั่นก็เป็นสิ่งที่
ผิดปกติอย่างมาก เพราะโดยปกติเวลาดังกล่าวบรรดา
พระลูกวัดจอมขี้เกียจทั้งหลาย จะต้องก�ำลังหลับกันอยู่
และก็จะได้ยินแต่เสียง “ฟี้......ฟี้.....ฟี้.....” หรือไม่ก็
“ครอก......ครอก......ครอก.....” ท่านจึงเดินเข้าไปดู
ในความมื ด สลั ว นั้ น ท่ า นเจ้ า อาวาสมองเห็ น เงา
ตะคุ่มๆ ของร่างที่สวมเสื้อคลุมปกปิดศีรษะ ซึ่งก็คือเจ้า
หัวขโมยนัน่ เอง

“จะเอาอะไรหรือ พ่อหนุ่ม” ท่านเจ้าอาวาสพูดอย่าง
มีเมตตา
“ส่งกุญแจตูร้ บั บริจาคมาเดีย๋ วนี้ ถ้าไม่อยากตาย” เจ้า
หัวขโมยขู่ ขณะที่กวัดแกว่งมีดเล่มยาวอันแหลมคมไปมา
อย่างน่ากลัว
ท่านเจ้าอาวาสไม่รสู้ กึ หวาดกลัวต่ออาวุธทีเ่ ห็น ท่านมี
แต่ความเมตตาสงสารเท่านัน้
“นีไ่ ง” ท่านพูด พร้อมกับส่งลูกกุญแจให้เจ้าหัวขโมย
ขณะทีเ่ จ้าหัวขโมยกวาดเงินออกจากตูร้ บั บริจาคไปจน
เกลี้ยง ท่านเจ้าอาวาสสังเกตเห็นว่า เสื้อแจ๊คเกตของเขามี
รอยขาด และใบหน้าก็ซบู ซีด ซึง่ เห็นได้ชดั เจนว่า เจ้าหัวขโมย
คนนีย้ ากจนมาก
“กินข้าวมือ้ สุดท้ายเมือ่ ไรล่ะ พ่อหนุม่ ” ท่านเจ้าอาวาส
ถามด้วยความเป็นห่วงอย่างจริงใจ
“หุบปาก ไม่ตอ้ งพูดมาก” เจ้าหัวขโมยตะคอก
“มีอาหารอยูใ่ นตูเ้ ก็บของข้างๆ ตูร้ บั บริจาค เอาไปกิน
ด้วยนะ”
เจ้ า หั ว ขโมยรู ้ สึ ก อึ้ ง กั บ ความเอาใจใส่ ข องท่ า น
เจ้าอาวาสต่อสภาพของเขา แล้วก็รีบหยิบเงินจากตู้รับ
บริจาค และอาหารจากตูเ้ ก็บของทีอ่ ยูข่ า้ งๆ ยัดใส่ในกระเป๋า
พร้อมกับเอามีดจีไ้ ปทีท่ า่ นเจ้าอาวาส เพือ่ ความไม่ประมาท
“แล้วอย่าเรียกต�ำรวจหรือคนอืน่ ๆ นะ” เจ้าหัวขโมย
ตะโกนสัง่
“อาตมาจะเรียกต�ำรวจท�ำไม” ท่านเจ้าอาวาสกล่าว
ชวนม่วนชื่น ๒ 23

ตอบอย่างเรียบๆ “เงินบริจาคนั่นมีไว้ช่วยเหลือคนยากจน
อย่างโยม และอาตมาก็มสี ทิ ธิท์ จี่ ะให้อาหารแก่โยม โยมไม่ได้
ขโมยอะไรทัง้ นัน้ ไม่ตอ้ งเป็นห่วงหรอก”
วันต่อมา ท่านเจ้าอาวาสเล่าเรือ่ งทีเ่ กิดขึน้ ให้พระลูกวัด
และคณะกรรมการวัดทีเ่ ป็นฆราวาสฟัง ท�ำให้ทกุ คนรูส้ กึ ภาค
ภูมใิ จในตัวท่านเจ้าอาวาสเป็นอย่างมาก
สองสามวั น ต่ อ มา ท่ า นเจ้ า อาวาสอ่ า นข่ า วใน
หนังสือพิมพ์ทไี่ ด้ลงข่าวว่าเจ้าหัวขโมยคนนัน้ ถูกจับได้ขณะที่
เข้าไปขโมยของในบ้านหลังหนึง่ และถูกตัดสินจ�ำคุกสิบปี
อีกสิบปีต่อมา ท่านเจ้าอาวาสรูปเดิมได้ตื่นขึ้นมาใน
ตอนเช้าและได้ยินเสียงเหมือนมีคนก�ำลังท�ำอะไรบางอย่าง
อยูใ่ นโบสถ์ ท่านจึงลุกขึน้ เพือ่ เดินเข้าไปดู และทุกท่านคงจะ
เดาได้นะว่าท่านเจ้าอาวาสเห็นเจ้าหัวขโมยคนเก่าก�ำลังยืน
อยูข่ า้ งๆ ตูร้ บั บริจาค โดยถือมีดคมกริบอยูใ่ นมือ
“จ�ำผมได้ไหม” เจ้าหัวขโมยตะโกนถาม
“จ�ำได้” ท่านเจ้าอาวาสตอบเสียงอ่อยๆ พร้อมกับ
ล้วงเข้าไปในกระเป๋าอังสะของท่าน “เอากุญแจไปสิ”
เจ้าหัวขโมยคนนั้นจึงยิ้มแล้วก็วางมีดลง พร้อมกับ
พูดว่า “หลวงพ่อเก็บกุญแจไว้เถอะครับ ตลอดเวลาสิบปีที่
ผมติดคุกอยูผ่ มได้แต่คดิ ถึงหลวงพ่อทุกวัน ตลอดชีวติ ของผม
หลวงพ่อเป็นคนทีผ่ มรูจ้ กั เพียงคนเดียวทีม่ เี มตตาต่อผมและ
สงสารผมอย่างจริงใจ ผมกลับมาขโมยของอีกครั้ง แต่ผมรู้
แล้วว่าครัง้ ทีแ่ ล้วผมขโมยของทีไ่ ม่ถกู ต้องไป ครัง้ นีผ้ มจะมา
ขอเคล็ดลับความมีเมตตากรุณาและความสงบสุขในจิตใจ
24 ชวนม่วนชื่น ๒

จากหลวงพ่อ นีค่ อื สิง่ แรกทีผ่ มต้องการจริงๆ ครับ ขอความ
กรุณาให้หลวงพ่อได้โปรดส่งกุญแจที่ไขสู่ความเมตตากรุณา
และรับผมเป็นลูกศิษย์ดว้ ยเถอะครับ”
ในเวลาต่ อ มาไม่ น าน หั ว ขโมยคนนั้ น ได้ บ วชเป็ น
พระสงฆ์และกลายเป็นผูท้ รี่ ำ�่ รวยเกินกว่าทีเ่ ขาเคยฝันไว้ มัน
ไม่ใช่ความร�ำ่ รวยเงินทอง แต่เป็นความร�ำ่ รวยในการมีเมตตา
กรุ ณ าและความสงบสุ ข ในจิ ต ใจ ซึ่ ง เป็ น สิ่ ง ที่ เราทุ ก คน
ต้องการอย่างแท้จริง ช่างเป็นการขโมยทีค่ มุ้ ค่าจริงๆ
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๓

เฮ้ย ขีห้ มา
- ปัญญา -

ระหว่างการเดินทางไปเทศน์ทที่ วีปอเมริกาเหนือ อาตมา
ได้เทศน์เชิงอุปมาอุปไมย เพือ่ เป็นการสร้างแรงบันดาลใจ
ดังนี้
เมื่อท่านทั้งหลายเผลอไปเหยียบขี้หมา อย่าหงุดหงิด
หรือรีบเช็ดมันออกไปจากรองเท้านะ ขอให้ยมิ้ แล้วก็เดินกลับ
บ้านไปพร้อมกับขี้หมานั้น พอถึงบ้านก็ไปนั่งขูดขี้หมาทิ้งไว้
ใต้ต้นแอปเปิลในบริเวณบ้านของตัวเอง แล้วในปีต่อมา
ต้นแอปเปิลเหล่านัน้ ก็จะออกผลแอปเปิลทีฉ่ ำ�่ หวานมากมาย
อย่างทีไ่ ม่เคยเห็นมาก่อน แต่ทา่ นทัง้ หลายก็จะต้องไม่ลมื ว่า
เมือ่ กัดผลแอปเปิลอันชุม่ ฉ�ำ่ นัน้ สิง่ ทีก่ ำ� ลังกินอยูน่ นั้ แท้ทจี่ ริง
แล้วก็คอื ขีห้ มานัน่ เอง เพียงแต่ตอนนีม้ นั ได้แปรสภาพไปเป็น

ผลแอปเปิลทีฉ่ ำ�่ หวานแล้วเท่านัน้
ในท�ำนองเดียวกัน เวลาทีท่ า่ นทัง้ หลายมีวกิ ฤตการณ์
ต่างๆ เกิดขึน้ ในชีวติ ก็เปรียบเสมือนกับเผลอไปเหยียบขีห้ มา
นั่นเอง แต่แทนที่จะโกรธ ขมขื่น หรือสลดหดหู่ ขอให้เอา
ความรู้สึกเหล่านั้นกลับบ้านไปและขุดหลุมฝังมันไว้ในหัวใจ
ในไม่ชา้ ท่านทัง้ หลายก็จะฉลาดขึน้ และมีความเมตตากรุณา
มากขึน้ แต่ให้จำ� ไว้วา่ ปัญญาอันชุม่ ฉ�ำ่ และความรักทีห่ วาน
ชืน่ เหล่านัน้ เกิดจากอะไร มันก็เป็นเพียงการแปรสภาพของ
ขีห้ มาในชีวติ นัน่ เอง
สองชั่วโมงหลังจากการบรรยายธรรมะอันยอดเยี่ยม
ณ จุดแวะพักรถยนต์ระหว่างการเดินทางกลับ อาตมาบังเอิญ
เผลอไปเหยียบขี้หมาเข้าจริงๆ แต่คนขับรถของอาตมา ซึ่ง
เพิง่ จะได้รบั ฟังการบรรยายธรรมะเชิงอุปมาอุป ไมยอันฉลาด
หลักแหลมมานั้น ไม่ยอมให้อาตมากลับเข้าไปนั่งในรถยนต์
ของเขาจนกว่ า อาตมาจะเช็ ด ขี้ ห มาออกจากรองเท้ า ให้
สะอาดทัง้ สองข้าง เขาคงไม่ชอบการอุปมาอุปไมยเรือ่ งขีห้ มา
ของอาตมานัก ซึ่งเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับผู้คนจ�ำนวนมาก
ทุกวันนี้ เพราะคนเหล่านี้มักอาศัยอยู่ในอพาร์ตเมนท์ซึ่ง
ห่างไกลจากธรรมชาติและไม่มีสวนให้แปรสภาพขี้หมาให้
เป็นผลไม้นนั่ เอง
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๔

แรงเสริมจากขีห้ มา
- การปลูกฝัง -

ช่วงเวลาต่อมาในระหว่างการเดินทางไปทวีปอเมริกาเหนือ
มีคนมาบอกกับอาตมาถึงการสันนิษฐานที่มาของขี้หมา
กองนัน้ ว่าน่าจะมาจากนักธุรกิจหัวใสคนหนึง่ ทีก่ ำ� ลังสร้าง
ความร�ำ่ รวยจากการฝึกหมาทีเ่ ป็นสัตว์เลีย้ งของบรรดาผูท้ ี่
อาศัยอยู่ในอพาร์ตเมนท์ในตัวเมืองให้ถ่ายเป็นที่ เพราะ
ใครก็ตามที่เอาลูกสุนัขตัวใหม่มาเลี้ยงในบ้านมักจะเข้าใจ
ดีถึงความยุ่งยากในการห้ามไม่ให้พวกมันมา “ท�ำธุระ”
บนพรมอั น แสนแพงของเจ้ า ของ นั ก ธุ ร กิ จ คนนี้
รับประกันว่าจะฝึกหมาทุกตัวให้ออกไปถ่ายนอกบ้าน
ภายในเวลาเพียงสามวันเท่านั้นโดยการใช้จิตวิทยาแรง
เสริมด้านบวก

นั กธุร กิจคนนี้ หรือคนงานของเขาจะพาหมาที่ไ ด้
รับการฝึกจนเชื่องแล้วออกไปเดินตามถนน แล้วก็พาไป
ที่ต้นไม้หรือสวนเล็กๆ และจะรอจนหมาตัวนั้นถ่ายเสร็จ
จากนัน้ เขาก็จะกระโดดขึน้ ๆ ลงๆ พร้อมกับไชโยโห่รอ้ งด้วย
ความดีใจ ชกลม เต้นร�ำอย่างสนุกสนานและร้องเพลงอย่าง
มีความสุข บางครัง้ ผูฝ้ กึ ถึงกับล้มตัวลงท�ำท่าล้อเกวียนกลิง้ ไป
กลิ้งมา เขาจะแสดงอาการสนุกสนานร่าเริงอย่างเต็มที่และ
มีอาการปลาบปลืม้ อย่างล้นเหลือกับการถ่ายของสุนขั ส�ำเร็จ
สุนขั ตัวนัน้ รับรูไ้ ด้วา่ มันท�ำให้คนๆ หนึง่ มีความสุขอย่างสุดๆ
แล้วภายในเวลาสามวันสุนขั ตัวนัน้ ก็จะถ่ายนอกบ้านเท่านัน้
นัน่ คือพลังแห่งแรงเสริมด้านบวกซึง่ ใช้ได้ผลแม้แต่กบั สัตว์
แต่อย่างไรก็ตาม นักฝึกสุนัขคนนั้นต้องพบกับปัญหา
ส�ำคัญในเวลาต่อมา เพราะมีลูกค้าบางคนที่ก�ำลังนั่งดูการ
แข่งขันฟุตบอลทางโทรทัศน์กบั หมาของพวกเขาอยูบ่ นโซฟา
อย่างเงียบๆ และแล้วทีมของพวกเขาก�ำลังจะได้คะแนนจาก
การท�ำทัชดาวน์ หรือการยิงลูกเข้าประตูอย่างน่าตื่นเต้น
พวกเขาก็จะกระโดดตัวลอยขึ้นมาจากโซฟาด้วยความดีใจ
ชกลม เต้นร�ำอย่างสนุกสนานและร้องเพลงอย่างมีความสุข
โยมลองเดาดูสวิ า่ หมาของพวกเขาจะท�ำอะไร
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๕

การจัดการกับสิง่ ปฏิกลู
- ปัญญา -

สิง่ ทีเ่ กิดขึน้ กับชีวติ ในบางครัง้ ไม่ได้เกิดจากการทีโ่ ยมเผลอ
ไปเหยียบขี้หมาหรอก แต่เกิดจากการที่มีคนขว้างมันใส่
โยมนัน่ เอง เรือ่ งทีจ่ ะเล่าให้ฟงั ต่อไปนีเ้ ป็นการให้ขอ้ คิดใน
การรับมือกับสถานการณ์ดงั กล่าว
นักการเมืองคนหนึ่งตกลงไปในบ่อน�้ำที่เลิกใช้แล้ว
ขณะทีก่ ำ� ลังเดินเล่นอยูใ่ นป่าโปร่งแห่งหนึง่ โชคดีทบี่ อ่ น�ำ้ นัน้
ไม่มีน�้ำและกะโหลกศีรษะของเขาก็แข็งมากจนไม่ได้รับบาด
เจ็บใดๆ แต่โชคร้ายที่บ่อน�้ำนั้นลึกมากจนกระทั่งเขาไม่
สามารถปีนขึ้นมาได้ เขาจึงส่งเสียงร้องขอความช่วยเหลือ
ดังลั่น โดยปกติเสียงคนเราจะแหบแห้งหลังจากการร้อง
ตะโกนเป็นเวลานานถึงสองชัว่ โมง แต่ดว้ ยความเป็นนักการ

เมืองมืออาชีพซึ่งมีประสบการณ์อันยาวนาน หลังจากเวลา
ผ่านไปสามชัว่ โมงเสียงของเขาเพิง่ จะเริม่ แหบ จากนัน้ ชาวนา
คนหนึ่งก็เดินผ่านมา เขาได้ยินเสียงร้องขอความช่วยเหลือ
และพบว่านักการเมืองคนนัน้ อยูท่ กี่ น้ บ่อน�ำ้
“ช่วยด้วย” นักการเมืองส่งเสียงร้อง
“ไม่ช่วยหรอก” ชาวนาคนนั้นตอบเพราะจ�ำหน้า
นักการเมืองได้
ชาวนาคนนั้นเกลียดพวกนักการเมืองทั้งหลายโดย
เฉพาะอย่างยิ่งพวกที่ไม่มีคุณธรรมอย่างเกินกว่าจะรับได้
แบบนักการเมืองคนนี้ ยิ่งไปกว่านั้นเขาตั้งใจที่จะถมบ่อน�้ำ
อันตรายแห่งนัน้ อยูแ่ ล้ว ดังนัน้ เขาจึงไปเอาพลัว่ ขุดดินมาและ
เริม่ ตักดินถมลงไปในบ่อน�ำ้ เขาต้องการจะฝังนักการเมืองคน
นัน้ พร้อมทัง้ กลบบ่อน�ำ้ แห่งนัน้ ในเวลาเดียวกัน
นักการเมืองคนนั้นรู้สึกว่ามีดินถมลงมาบนตัวของเขา
เขาไม่รู้สึกอะไรมากเพราะมันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นกับเขาเป็น
ปกติอยู่แล้ว แต่เมื่อเขารู้ตัวว่าชาวนาคนนั้นตั้งใจจะฝังเขา
ทัง้ เป็น เสียงร้องของเขายิง่ ดังมากขึน้ ซึง่ เป็นระดับเสียงทีด่ งั
ขนาดทีเ่ ราจะได้ยนิ เฉพาะในช่วงเวลาทีม่ กี ารลงคะแนนเสียง
เลือกตัง้ เท่านัน้
“ผมสัญญาว่าจะลดภาษีให้คุณ ผมรับรองว่าจะเพิ่ม
เงินช่วยเหลือชาวนา ผมสาบานว่าจะอนุมัติการคุ้มครอง
สุขภาพวัวทุกตัวโดยไม่ตอ้ งจ่ายเงิน เชือ่ ใจผมเถอะ”
เมือ่ ได้ยนิ ค�ำว่า “เชือ่ ใจผมเถอะ” ชาวนาคนนัน้ ก็เริม่
ตักดินถมลงไปในบ่อน�ำ้ รวดเร็วยิง่ ขึน้ ส่วนนักการเมืองก็เริม่
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ร้องตะโกนอย่างสุดเสียงยิง่ ขึน้ จากนัน้ ก็เงียบเสียงไป
ชาวนาคนนั้นคิดว่าเขาได้ฝังนักการเมืองไปแล้วจึงตัก
ดินถมบ่อน�้ำไปอย่างช้าๆ แต่แล้วชาวนาก็สังเกตเห็นอะไร
บางอย่างแปลกๆ อย่างแรกก็คือเส้นผมที่โผล่ขึ้นมาบน
ปากบ่อ ยิง่ เขาถมดินลงไปในบ่อมากขึน้ ก็ยงิ่ เห็นศีรษะโผล่ขนึ้
มามากขึ้น และหลังจากที่เขาตักดินถมลงไปในบ่อน�้ำมาก
ยิง่ ขึน้ เขาก็เห็นใบหน้ายิม้ แฉ่งของนักการเมืองคนนัน้ ...
นักการเมืองคนนัน้ ตัดสินใจหยุดคร�ำ่ ครวญทีถ่ กู ดินถม
ทับลงมาบนตัวของเขา เขากลับสะบัดดินเหล่านั้นออกและ
ท�ำให้มนั อัดแน่นอยูใ่ ต้เท้าของเขา ด้วยวิธนี เี้ องทีท่ ำ� ให้ดนิ ที่
ถูกถมลงมาแต่ละครัง้ ได้ถกู สะบัดออกและอัดลงไปบนพืน้ ดิน
ซึง่ ท�ำให้ตวั เขาโผล่สงู ขึน้ มาทีละน้อยๆ ในไม่ชา้ ร่างของเขาก็
โผล่สงู ขึน้ มาจนสามารถกระโดดออกมาจากบ่อน�ำ้ แห่งนัน้ ได้
แล้วเขาก็ให้รางวัลแก่ชาวนาคนนัน้ ด้วยการส่งเจ้าหน้าทีก่ รม
อนามัยและความปลอดภัยในการท�ำงาน และกรมสรรพากร
มาตรวจสอบ
นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า เมื่อชีวิตถูกทับถมด้วยสิ่ง
ปฏิกลู ก็จงสะบัดมันออกไป อัดมันลงไปบนพืน้ ให้แน่น แล้ว
ชีวิตของโยมก็จะสามารถยืนหยัดเพิ่มขึ้นได้อย่างสง่างาม
เสมอ
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๖

ความโกรธคือ
อาการวิกลจริตชัว่ คราว
- อุเบกขา -

บางครัง้ โยมอาจจะท�ำให้คนอืน่ ๆ รูส้ กึ โกรธเคือง แม้แต่คน
รักของโยม ซึง่ เป็นเรือ่ งทีเ่ กิดขึน้ ได้กบั ทุกคน บางคนถึงกับ
โกรธเคืองพระพุทธเจ้า แล้วโยมจะท�ำอย่างไรเมือ่ ต้องเป็น
ผูร้ องรับความเดือดดาลของคนบางคน ค�ำตอบต่อค�ำถาม
ดังกล่าวจะหาพบได้จากเรือ่ งเล่าต่อไปนี้
สามีคนหนึง่ ก�ำลังมีความสุขกับการอยูบ่ า้ นในยามบ่าย
หลังเลิกงาน ส่วนภรรยาของเขาเพิ่งจะรู้ว่าไข่ไก่หมดเกลี้ยง
ก็ตอนทีก่ ำ� ลังวุน่ วายอยูก่ บั การท�ำอาหารเย็น
“ที่รักคะ” เธอกล่าว “คุณช่วยไปซื้อไข่ท่ีตลาดให้
หน่อยได้ไหม”

“ได้จะ้ ทีร่ กั ” เขาตอบอย่างร่าเริง
ผู้เป็นสามีนั้นไม่เคยไปจ่ายตลาดมาก่อนเลย ดังนั้น
ภรรยาจึงส่งเงินและตะกร้าใบหนึ่งให้เขา พร้อมกับเขียน
แผนทีไ่ ปยังร้านขายไข่ไก่ทอี่ ยูใ่ จกลางตลาดให้เขาด้วย
เมื่อเขาเดินเข้าไปในตลาด ก็มีชายหนุ่มคนหนึ่งเดิน
ตรงเข้ามาหาเขา และตะโกนว่า “สวัสดี ไอ้หน้าแหลม”
“อะไรนะ” สามีกล่าวด้วยความตกใจ “ผมไม่รจู้ กั คุณ
สักหน่อย แล้วคุณเรียกใครว่าไอ้หน้าแหลม”
แต่นนั่ ยิง่ กระตุน้ ให้ชายหนุม่ ซึง่ เริม่ พูดจาหยาบคายคน
นัน้ กล่าวค�ำพูดทีก่ า้ วร้าวมากยิง่ ขึน้ “เฮ้ย ไอ้ปากเหม็น เมือ่
เช้าแกใช้ขี้หมาทาแทนครีมหลังโกนหนวดเหรอ ขอให้เห็บ
หมาจรจั ด เข้ า ไปไต่ ยุ บ ยั บ ที่ รั ก แร้ ข องแกด้ ว ยเถอะ...”
เรือ่ งเลวร้ายทีส่ ดุ ก็คอื สามีผนู้ นั้ ถูกตะโกนด่าอย่างหยาบคาย
ในตลาดสดอันเป็นทีส่ าธารณะทัง้ ๆ ทีไ่ ม่ได้ทำ� ความผิดอะไร
เลย เขารูส้ กึ ทัง้ โกรธและอายจนต้องหันหลังเดินออกไปจาก
ตลาดอย่างเร็วทีส่ ดุ เท่าทีจ่ ะท�ำได้
“กลับมาเร็วจังเลยทีร่ กั ” ภรรยากล่าวเมือ่ เห็นสามีเดิน
กลับเข้ามา “ซือ้ ไข่ไก่ได้ไหมคะ”
“ไม่ได้” สามีของเธอตอบอย่างขุน่ เคือง “แล้วอย่าให้
ผมไปไอ้ตลาดทีแ่ สนจะป่าเถือ่ น น่ารังเกียจ และไม่นา่ ซือ้ ของ
นัน่ อีกนะ”
เอาล่ะ ความลับในการครองคู่ ให้ยงั่ ยืนก็คอื การเรียนรู้
วิธีผ่อนคลายความขุ่นเคืองของคู่สมรสของตัวเองซึ่งเพิ่ง
ประสบเหตุการณ์อันเลวร้ายมา ดังนั้น ภรรยาของเขาจึง
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ปลอบโยนและประเล้าประโลมด้วยความรักใคร่จนกระทั่ง
ปรอทวัดอุณหภูมิในหัวใจของเขาแสดงให้เห็นอุณหภูมิที่
ปลอดภัย หลังจากนัน้ เธอก็ถามเขาอย่างนุม่ นวลว่าชายหนุม่
คนนัน้ มีรปู ร่างหน้าตาเป็นอย่างไร
สามีของเธอท�ำหน้าบูดบึง้ ด้วยความเดือดดาลในความ
น่ารังเกียจแล้วก็บรรยายลักษณะของชายหนุ่มคนนั้นให้
เธอฟัง
“อ้อ คนนัน้ เอง” ภรรยาของเขากล่าวยิม้ ๆ “เขาก็ทำ�
แบบนัน้ กับทุกคนนัน่ แหละ คุณรูไ้ หมว่าตอนทีเ่ ขายังเด็กอยู่
เขาเคยหกล้มหัวฟาดพื้น ก็เลยต้องทนทรมานกับความผิด
ปกติทางสมองอย่างถาวร และกลายเป็นคนบ้าๆ บอๆ ตัง้ แต่
นัน้ มา เขาน่าสงสารมาก ไม่ได้ไปโรงเรียน ไม่ได้เล่นกับเพือ่ นๆ
ไม่มงี านท�ำ หรือแม้แต่จะได้แต่งงานกับผูห้ ญิงดีๆ เพือ่ สร้าง
ครอบครัว ชายหนุม่ โชคร้ายคนนัน้ เป็นคนบ้า เขาตะโกนด่า
ว่าทุกคน อย่าถือสาเขาเลยนะ เด็กน่าสงสารคนนัน้ เป็นคน
เสียสติคะ่ ”
หลังจากที่สามีได้ยินดังนั้น ความเดือดดาลของเขา
ได้มลายหายไปอย่างหมดสิน้ ตอนนีเ้ ขารูส้ กึ สงสารชายหนุม่
คนนัน้
ภรรยาสังเกตเห็นความรู้สึกที่เปลี่ยนไป จึงกล่าวว่า
“ทีร่ กั คะ ฉันยังอยากได้ไข่ไก่ คุณจะ...”
“ได้จะ้ ทีร่ กั ” สามีกล่าวตอบและเดินกลับไปทีต่ ลาด
คราวนี้ สามีไม่รสู้ กึ หงุดหงิดเลย เขาเดินตรงไปทีแ่ ผง
ขายไข่ไก่ โดยมีชายหนุม่ คนเดิมเดินตามหลังเขาไป พร้อมกับ
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ตะโกนด่าทอด้วยค�ำหยาบคายไปด้วย
“อย่าถือสามันเลยนะ” แม่คา้ ขายไข่กล่าว “มันด่าทุก
คนแหละ มันสติไม่ดี เพราะเกิดอุบัติเหตุตั้งแต่ตอนยังเป็น
เด็กๆ จ้ะ”
“ผมรู้แล้วครับ น่าสงสารจริงๆ” เขากล่าวด้วยความ
เวทนาอย่างจริงใจขณะทีจ่ า่ ยเงินค่าไข่ไก่
ชายหนุม่ คนนัน้ เดินตามเขาไปจนถึงหน้าตลาด พร้อม
ตะโกนด่าทอเขาดังขึน้ กว่าเดิม แต่กไ็ ม่ได้ทำ� ให้เขารูส้ กึ โกรธ
แต่อย่างใด นัน่ เป็นเพราะชายหนุม่ คนนัน้ เป็นคนบ้านัน่ เอง
เมื่อโยมเข้าใจเรื่องนี้แล้ว ต่อไปถ้ามีใครเรียกโยมด้วย
ชือ่ ทีฟ่ งั ดูนา่ เกลียด หรือสามีหรือภรรยาของโยมเกิดโมโหโยม
ขึ้นมา ก็ให้ตั้งสมมุติฐานว่าวันนี้คนเหล่านั้นล้มหัวฟาดพื้น
และต้องทรมานอยู่กับอาการสมองพิการชั่วขณะ เพราะใน
ทางพุทธศาสนานัน้ ความโกรธต่อผูอ้ นื่ และแสดงอาการดูถกู
ผูอ้ นื่ นัน้ ถือเป็น “อาการวิกลจริตชัว่ คราว”
ดังนัน้ เมือ่ โยมตระหนักรูว้ า่ คนทีก่ ำ� ลังโกรธโยมอยูน่ นั้
เป็นคนวิกลจริตชั่วคราว โยมก็สามารถตอบสนองกลับไป
ด้วยอุเบกขา และความเมตตาว่า... “เธอช่างน่าสงสารจริงๆ”
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๗

การเข้าใจเรือ่ งความตาย
สอนให้เรารูจ้ กั เอาใจใส่
- ปัญญา ความตายของคนที่เรารักนั้นท�ำให้ชีวิตของเราเปลี่ยนไป
ตลอดกาล แม้แต่ความตายของคนอื่นๆ ที่เราไม่เคยรู้จัก
เช่น คนเป็นพันๆ คนทีต่ ายเนือ่ งจากภัยธรรมชาติกท็ ำ� ให้
วิธคี ดิ ของเราเปลีย่ นแปลงไปได้ ความตายคือสัจธรรมของ
ชีวิต มันสอนให้เรารู้จักเอาใจใส่เมื่อเรามีความเข้าใจมัน
อย่างถ่องแท้แล้ว
เมื่อหลายปีก่อนตอนที่อยู่ประเทศไทย หลวงพ่อชา
ท่านอาจารย์ของอาตมา ได้ชแู ก้วเซรามิคใบหนึง่ ขึน้
“ดูนสี่ ”ิ ท่านอาจารย์บอกกับพวกเรา “แก้วใบนีม้ รี อย
ร้าวอยู”่

เลย

อาตมามองดูแก้วใบนัน้ ใกล้ๆ แต่กม็ องไม่เห็นรอยร้าว

“ตอนนีเ้ รายังมองไม่เห็นรอยร้าวหรอกนะ” หลวงพ่อ
ชากล่าวต่อไป “แต่มรี อยร้าวแน่ๆ สักวันหนึง่ จะมีคนท�ำแก้ว
ใบนี้ตกลงพื้น ท�ำให้แก้วมีรอยร้าว แล้วก็แตกออกจากกัน
นีค่ อื ชะตากรรมของแก้วใบนี”้
“แต่ถา้ แก้วของหลวงพ่อเป็นแก้วพลาสติก” หลวงพ่อ
อธิบาย “มันก็จะไม่ตอ้ งตกอยูใ่ นชะตากรรมเช่นนัน้ และไม่มี
รอยร้าวทีม่ องไม่เห็น แล้วมันก็จะไม่แตก ไม่วา่ เธอจะท�ำมัน
ตก เคาะมันแรงๆ หรือแม้แต่เตะมัน ซึ่งการที่แก้วไม่แตก
ก็อาจจะท�ำให้เธอไม่ระมัดระวัง แต่พอแก้วของหลวงพ่อแตก
ได้ เธอก็เลยต้องเอาใจใส่มนั ให้ด”ี
“ในท�ำนองเดียวกัน” หลวงพ่อชาเริ่มกล่าวเน้นย�้ำ
“ร่างกายของพวกเธอก็มรี อยร้าวอยู่ ตอนนีเ้ ธอยังมองไม่เห็น
รอยร้าวพวกนัน้ หรอก แต่มนั มีอยูใ่ นร่างกายนัน่ แหละ มันคือ
ความตายในอนาคตนั่นเอง สักวันหนึ่งก็จะต้องมีอุบัติเหตุ
ความเจ็บป่วยหรือความชราเกิดขึ้น จากนั้นรอยร้าวก็จะ
ปรากฏตัวให้เห็น แล้วเธอก็จะต้องตาย เพราะนั่นคือชะตา
กรรมของพวกเธอ”
“แต่ถา้ เธอมีชวี ติ ทีเ่ ป็นอมตะ” หลวงพ่อชากล่าวสรุป
“ถ้าชีวิตของพวกเธอไม่มีวันแตกสลายเหมือนแก้วพลาสติก
เธอก็จะเป็นคนประมาทไม่ระมัดระวัง นีค่ อื สัจธรรม เพราะ
ชีวิตของเราเปราะบาง เพราะเราทุกคนต้องตาย นี่จึงเป็น
เหตุผลว่า ท�ำไมพวกเราต้องรูจ้ กั เอาใจใส่และดูแลมันให้ด”ี
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ความเข้าใจว่าความสัมพันธ์เป็นสิง่ ทีเ่ ปราะบางเหมือน
แก้วเซรามิคนัน้ คือเหตุผลว่าท�ำไมพวกเราต้องเอาใจใส่ตอ่ คน
อืน่ ๆ การเข้าใจว่าความสุขนัน้ มีรอยร้าวอยูเ่ สมอสอนให้พวก
เราเห็นคุณค่าของความสุขและการระลึกรูอ้ ยูเ่ สมอว่าวันหนึง่
ชีวติ ของเราจะต้องแตกดับไป ดังนัน้ ทุกขณะจิตของเราจึงมี
คุณค่าอย่างยิง่

ชวนม่วนชื่น ๒ 39

๘

วิธกี ารเป็นเจ้าของ
ฟาร์มเลีย้ งไก่
- การไตร่ตรอง -

ครัง้ หนึง่ มีเจ้าของฟาร์มเลีย้ งไก่อยูส่ องคน คนแรกจะตืน่
แต่เช้าแล้วก็หยิบตะกร้าใบหนึง่ เดินเข้าไปทีโ่ รงเลีย้ งไก่เพือ่
เก็บผลผลิตจากเมื่อคืนที่ผ่านมา เขาเก็บขี้ไก่ใส่ในตะกร้า
ใบนัน้ โดยปล่อยให้ไข่ไก่กองอยูบ่ นพืน้ ดินเพือ่ รอวันเน่าเสีย
แล้วเขาก็หวิ้ ตะกร้าทีเ่ ต็มไปด้วยขีไ้ ก่กลับเข้าไปในบ้าน ซึง่
ท�ำให้เกิดกลิน่ เหม็นไปทัว่ บ้าน ครอบครัวของเขารูส้ กึ โกรธ
เจ้าของฟาร์มเลีย้ งไก่โง่เขลาคนนีม้ าก
เจ้าของฟาร์มเลีย้ งไก่คนทีส่ องหยิบตะกร้าใบหนึง่ เดิน
เข้าไปที่โรงเลี้ยงไก่เพื่อเก็บผลผลิตจากเมื่อคืนที่ผ่านมาเช่น
กัน แต่เขาเก็บไข่ไก่ใส่ตะกร้าจนเต็มและปล่อยให้ขไี้ ก่กองอยู่

บนพื้นดินเพื่อรอให้มันเน่าเปื่อยอยู่ในโรงเลี้ยงไก่และกลาย
เป็นปุ๋ยซึ่งมีประโยชน์มากมายได้ในภายหลังโดยไม่ต้องเอา
มันกลับเข้าไปในบ้านด้วย เจ้าของฟาร์มเลี้ยงไก่คนนั้นเอา
ไข่ไก่กลับบ้านเพียงอย่างเดียวเท่านั้น เขาท�ำไข่เจียวเลิศรส
ให้ ค รอบครั ว ของเขาแล้ ว ก็ น� ำ ไข่ ที่ เ หลื อ ไปขายในตลาด
ครอบครัวของเขารู้สึกรักใคร่ชื่นชมเจ้าของฟาร์มเลี้ยงไก่
ผูเ้ ฉลียวฉลาดคนนัน้
ความหมายของการอุปมาอุปไมยที่เล่าให้ฟังนี้ก็คือ
เวลาที่ โ ยมเก็ บ ผลผลิ ต ในอดี ต นั้ น โยมเก็ บ อะไรใส่ ใ น
“ตะกร้า” แล้วน�ำกลับบ้านไปด้วย โยมเป็นหนึ่งในบรรดา
ผู้คนที่เก็บเอาแต่ประสบการณ์ที่ไม่น่ารื่นรมย์ในแต่ละวัน
(หรือในชีวิตที่ผ่านมา) แล้วก็น�ำกลับบ้านไป.... “ที่รักจ๊ะ
วั น นี้ ผ มโดนจั บ ข้ อ หาขั บ รถเร็ ว เกิ น ก� ำ หนด” “ที่ รั ก คะ
ฉันท�ำให้เจ้านายโกรธมากเลยเรือ่ งการท�ำงาน”.... หรือโยม
จะเป็นคนทีท่ งิ้ บรรดาประสบการณ์ดา้ นลบทัง้ หลายในอดีต
ไว้ทขี่ องมัน และน�ำกลับมาแต่ชว่ งเวลาทีม่ คี วามสุข โยมเป็น
คนทีช่ อบเก็บขีไ้ ก่หรือคนทีช่ อบเก็บไข่ไก่กนั ล่ะ
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๙

อัลบัม้ ใส่รปู ภาพ
- การปล่อยวาง -

มีคนมากมายที่ชอบเก็บอัลบั้มใส่รูปภาพ คนเหล่านั้น
เก็บช่วงเวลาแห่งความสุขที่สุดไว้ในนั้น อาจจะมีภาพที่
พวกเขาก�ำลังวิ่งเล่นอยู่ที่ชายหาดตอนที่เป็นเด็กเล็กๆ
หรือมีภาพที่คุณพ่อคุณแม่ก�ำลังแสดงความภาคภูมิใจใน
วัน รั บปริ ญ ญาของพวกเขา รวมทั้ง ภาพงานแต่ ง งาน
จ�ำนวนมากมายของพวกเขา ซึ่งเป็นการจับภาพในช่วง
เวลาหนึ่งแห่งความสุขอันสูงสุดของพวกเขาตามความ
เป็ น จริ ง นอกจากนั้ น ก็ ยั ง มี รู ป ภาพที่ ถ ่ า ยกั น อย่ า ง
สนุกสนานในช่วงไปเทีย่ ววันหยุดด้วย
แต่โยมจะไม่เคยเห็นรูปภาพของช่วงเวลาแห่งความ
เศร้าโศกในชีวิตเลย ไม่มีภาพที่โยมยืนอยู่หน้าห้องครูใหญ่

ทีโ่ รงเรียนของโยม ไม่มภี าพทีโ่ ยมคร�ำ่ เคร่งกับการดูหนังสือ
สอบจนดึกดืน่ อาตมาไม่เคยเห็นคนทีอ่ าตมารูจ้ กั คนไหนเก็บ
รูปภาพตอนหย่าร้างไว้ในอัลบัม้ หรือเก็บรูปภาพตอนทีส่ ามี
หรือภรรยานอนป่วยหนักอยู่บนเตียงหรือภาพที่ก�ำลังอยู่ใน
ช่วงการจราจรที่แออัดระหว่างเดินทางไปท�ำงานในเช้าวัน
จันทร์ รูปภาพที่ไม่น่ารื่นรมย์เช่นนั้นจะไม่มีวันถูกเก็บไว้ใน
อัลบัม้ ใส่รปู ภาพของใครเด็ดขาด
แต่กย็ งั มี “อัลบัม้ ใส่รปู ภาพ” อีกเล่มหนึง่ ทีพ่ วกเราเก็บ
ไว้ในสมอง เรียกว่าความทรงจ�ำ ในอัลบั้มนี้เองที่เราเก็บ
“รูปภาพ” อันไม่น่ารื่นรมย์ไว้มากมาย ภายในอัลบั้มใส่
รูปภาพนัน้ โยมจะได้เห็นรูปภาพต่างๆ ทีแ่ สดงการโต้เถียงกัน
อย่างดุเดือด รูปภาพมากมายทีโ่ ยมเคยถูกท�ำให้เสียใจอย่าง
รุนแรง รวมทั้งรูปภาพของช่วงเวลาต่างๆ ที่โยมได้รับการ
ปฏิบตั อิ ย่างโหดร้ายทารุณอีกมากมาย แต่เป็นทีน่ า่ ประหลาด
ใจว่า “รูปภาพ” แห่งช่วงเวลาทีม่ คี วามสุขนัน้ มีอยูน่ อ้ ยมาก
น่าประหลาดใจจริงๆ
ดังนั้น ขอให้ช่วยกันท�ำความสะอาดอัลบั้มใส่รูปภาพ
ในหัวของเรา เลิกจดจ�ำหรือละทิง้ ความทรงจ�ำทีไ่ ม่สร้างสรรค์
ไปให้หมด ไม่ให้หลงเหลืออยู่ในอัลบั้มใส่รูปภาพนี้อีกต่อไป
แล้วให้นำ� เอารูปภาพแห่งความทรงจ�ำต่างๆ แบบเดียวกับที่
โยมเก็บไว้ในอัลบัม้ จริงๆ มาใส่แทนที่ จดจ�ำความสุขในช่วง
เวลาทีอ่ ยูก่ บั คูส่ มรสของโยม ช่วงเวลาแห่งความเอือ้ อาทรต่อ
กันอย่างแท้จริงทีเ่ กิดขึน้ โดยไม่คาดคิด หรือช่วงเวลาทีก่ อ้ น
เมฆได้ แ ยกตั ว ออกจากกั น และเผยให้ เ ห็ น ดวงอาทิ ต ย์ ที่
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ส่องสว่างด้วยความงดงามทีไ่ ม่สามารถบรรยายเป็นค�ำพูดได้
ขอให้เก็บรูปภาพเหล่านีไ้ ว้ในความทรงจ�ำของโยม และเมือ่ มี
เวลาว่างแม้เพียงเล็กน้อย โยมก็จะพบว่าตัวเองก�ำลังเปิด
อัลบัม้ ไปพร้อมๆกับรอยยิม้ หรือแม้แต่หวั เราะไปด้วย
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๑๐

การกดปุม่ “ลบทิง้ ”
- การปล่อยวาง -

โยมลบความทรงจ�ำอันเลวร้ายในอดีตออกไปได้อย่างไร
หลังจากกลับมาจากการเดินบิณฑบาตในตอนเช้าใน
ประเทศไทยเมื่อหลายปีก่อน หลวงพ่อชาหยิบกิ่งไม้กิ่งหนึ่ง
มาจากข้างทางและถามว่า “กิง่ ไม้นหี้ นักแค่ไหน” ก่อนทีจ่ ะ
มีใครตอบหลวงพ่อชาก็โยนกิ่งไม้กิ่งนั้นเข้าไปในพุ่มไม้และ
กล่าวว่า “กิง่ ไม้หนักเวลาทีเ่ ธอถือมันเท่านัน้ พอเธอโยนมัน
ทิง้ ไป มันก็ไม่หนักอีกต่อไป”
เพือ่ เป็นการต่อยอดจากหลักการข้อนี้ อาตมาแนะน�ำ
ให้บรรดาลูกศิษย์ของอาตมาเขียนถึงปัญหาที่เกิดจากความ
ทรงจ�ำอันเลวร้ายให้มากทีส่ ดุ เท่าทีจ่ ะนึกออกลงบนกระดาษ
คนละหนึง่ แผ่น จากนัน้ ก็หากิง่ ไม้มากิง่ หนึง่ แล้วหุม้ กระดาษ

ทีเ่ ขียนเสร็จแล้วไว้ทปี่ ลายด้านหนึง่ ของกิง่ ไม้และใช้หนังยาง
หรือเทปกาวรัดทับไว้ให้แน่น ต่อมาให้หาสถานทีว่ เิ วกในป่า
ถือกิง่ ไม้กงิ่ นัน้ ไว้และพินจิ พิจารณาถึงน�ำ้ หนักของความทรง
จ�ำอันเลวร้ายเหล่านัน้ เมือ่ พร้อมแล้วก็รวบรวมก�ำลังทัง้ หมด
เท่าทีม่ ี แล้วโยนกิง่ ไม้กงิ่ นัน้ ไปให้ไกลทีส่ ดุ เท่าทีจ่ ะท�ำได้
การปล่อยวางความทรงจ�ำอันเลวร้ายนั้น โยมต้อง
ยอมรับมันก่อนเป็นอันดับแรกโดยต้องระลึกถึงความทรงจ�ำ
เหล่านัน้ อย่างตรงไปตรงมาแล้วก็เขียนมันลงไปบนกระดาษ
จากนั้ น การปล่ อ ยวางจ� ำ เป็ น จะต้ อ งมี ก ารออกแรงด้ ว ย
พิธกี รรมหรือการกระท�ำทางกายภาพ เพียงแค่คดิ ว่า “ต่อไป
นี้ฉันจะปล่อยวางความทรงจ�ำทั้งหมดนี้” ไม่ช่วยให้เกิด
ผลลัพธ์ทตี่ อ้ งการได้ ดังนัน้ พวกเราต้องด�ำเนินพิธกี รรมโยน
กิง่ ไม้ โดยเริม่ ต้นจากขัน้ ตอนต่างๆ ในการหุม้ กระดาษไว้ทกี่ งิ่
ไม้ การเดินเข้าไปในป่าด้วยความตัง้ ใจทีจ่ ะปลดปล่อยสิง่ เลว
ร้ายทั้งหลายออกไปให้หมด การรับรู้ถึงน�้ำหนักของกิ่งไม้
ที่ถืออยู่ในมือ และแล้วก็เป็นช่วงเวลาแห่งการปลดปล่อย
เมื่อโยมเหวี่ยงสิ่งเหล่านั้นทิ้งไปให้ไกลที่สุดเท่าที่จะท�ำได้
ขั้นตอนทั้งหมดนี้เป็นการเสริมสร้างความตั้งใจที่ตั้งไว้ และ
ท�ำให้เกิดพลังซึง่ ใช้ได้ผล โยมได้กดปุม่ ลบทิง้ ไปแล้ว
ต่อมามีคนมาร้องทุกข์วา่ อาตมาต้องรับผิดชอบทีม่ คี น
ท�ำให้ปา่ รกไปหมดและส่งเสริมให้เกิดการท�ำลายสิง่ แวดล้อม
อาตมาจึงได้ปรับเปลีย่ นกลยุทธ์เสียใหม่ดงั นี้
เขียนความทรงจ�ำอันเลวร้ายทั้งหมดลงบนกระดาษ
เหมือนเดิม มันเป็นสิ่งจ�ำเป็นที่จะต้องน�ำความทรงจ�ำเหล่า
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นั้นออกมาให้เห็นก่อนที่จะถูกลบทิ้งไป เพียงแต่ครั้งนี้ให้
ใช้กระดาษชนิดพิเศษ ซึ่งเป็นวัสดุที่เหมาะสมที่สุดส�ำหรับ
ความทรงจ�ำด้านลบเหล่านั้น นั่นคือเขียนมันลงบนม้วน
กระดาษช�ำระ เมือ่ เขียนเสร็จแล้วก็เอาเข้าไปในห้องน�ำ้ แล้ว
ทิ้งกระดาษที่มีเนื้อหาดั่งกลิ่นเหม็นน่ารังเกียจลงไปในโถ
ชักโครก ซึง่ เป็นที่ ๆ มันควรจะอยู่ จากนัน้ ก็...กดชักโครก
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๑๑
ดีหรือไม่ ใครจะรู้
- การไตร่ตรอง -

กาลครัง้ หนึง่ พระราชาองค์หนึง่ ก�ำลังเสด็จออกไปล่าสัตว์
ตอนนั้นเองพระองค์ท�ำมีดบาดพระหัตถ์ของพระองค์เอง
พระองค์ทรงสั่งให้เรียกหมอหลวงซึ่งมักจะออกมากับ
พระองค์ในเวลาเสด็จออกล่าสัตว์เสมอๆ มาถวายการ
รักษา แล้วหมอหลวงก็ใช้พลาสเตอร์ปดิ แผลไว้
“ไม่มอี ะไรร้ายแรงใช่ไหม” พระราชาตรัสถาม
“ดีหรือไม่ ใครจะรู้พระพุทธเจ้าข้าฯ” แพทย์หลวง
กราบทูล จากนัน้ พระองค์กอ็ อกล่าสัตว์ตอ่ ไป
เมือ่ กลับถึงพระราชวัง แผลเกิดติดเชือ้ พระราชาทรง
สั่งให้เรียกหมอหลวงมาอีกครั้งหนึ่ง หมอหลวงท�ำความ
สะอาดแผล ทาแผลด้วยขีผ้ งึ้ แล้วใช้พลาสเตอร์ปดิ แผลไว้

“หมอแน่ใจหรือว่าข้าจะไม่เป็นอะไร” พระราชาตรัส
ถามด้วยความกังวล
“ดีหรือไม่ ใครจะรู้พระพุทธเจ้าข้าฯ” แพทย์หลวง
กราบทูลอีกครัง้ พระราชาทรงเริม่ วิตกกังวล
พระราชาทรงคิดถูกต้อง เพราะอีกสองสามวันต่อมา
นิว้ พระหัตถ์มอี าการติดเชือ้ อย่างรุนแรงจนกระทัง่ ต้องตัดทิง้
พระราชาทรงพิโรธทีห่ มอหลวงไร้ความสามารถในการรักษา
พระองค์ทรงพาหมอหลวงไปทีค่ กุ ใต้ดนิ และจับเขาขังคุกด้วย
พระองค์เอง
“เป็นไงบ้างหมอหลวง ถูกขังคุกแล้วเป็นยังไงบ้าง”
“การติดคุกเหรอ พระเจ้าข้าฯ.... ดีหรือไม่ ใครจะรู้
พระพุทธเจ้าข้าฯ” หมอหลวงตอบพร้อมกับยักไหล่
“เจ้านี่ทั้งสติไม่ดีแถมยังไร้ความสามารถด้วย” พระ
ราชารับสัง่ แล้วเสด็จกลับไป
สองสามอาทิตย์ต่อมา เมื่อแผลหายดีแล้ว พระราชา
ทรงออกล่าสัตว์อีกครั้งหนึ่ง ขณะที่ก�ำลังไล่ล่าสัตว์อยู่นั้น
พระองค์ทรงพลัดหลงกับคนอืน่ ๆ และเริม่ หลงป่า ขณะทีท่ รง
เดินอย่างไร้จุดหมายอยู่ในป่า พระองค์ทรงถูกชาวป่าพื้น
เมืองจับตัวไว้ บังเอิญว่าวันนัน้ เป็นวันส�ำคัญทางศาสนาของ
พวกเขา และพวกเขาก็ได้พบสิ่งที่จะน�ำไปบวงสรวงเจ้าป่า
แล้ว พวกคนป่าจับพระราชามัดไว้กบั ต้นไม้ใหญ่ แล้วพระผูท้ ำ�
พิธกี เ็ ริม่ สวดมนต์และเต้นร�ำ ในขณะทีค่ นป่าลับมีดทีจ่ ะใช้ใน
การบวงสรวง พระผู้ท�ำพิธีหยิบใบมีดมาและเกือบจะเชือด
คอหอยของพระราชาก่อนทีเ่ ขาจะร้องตะโกนว่า “หยุดก่อน
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ผูช้ ายคนนีม้ นี ิ้วแค่เก้านิ้วเท่านั้น เขาไม่ใช่สงิ่ ทีส่ มบูรณ์เพียง
พอที่จะน�ำมาบวงสรวงเจ้าป่าของเรา ปล่อยตัวเขาไปซะ”
สองสามวันต่อมา พระราชาทรงพบทางกลับไปยัง
พระราชวังและเสด็จตรงไปยังคุกใต้ดนิ เพือ่ ขอบใจหมอหลวง
ทีม่ คี วามฉลาดล�ำ้ ลึก
“เราคิดว่าเจ้าช่างโง่เง่าเอาแต่พดู เหลวไหลว่า ‘ดีหรือ
ไม่ ใครจะรูพ้ ระพุทธเจ้าข้าฯ’ แต่ตอนนีเ้ รารูแ้ ล้วว่าเจ้าพูดถูก
การที่เราเสียนิ้วไปนั้นเป็นเรื่องที่ดีเพราะมันท�ำให้เรารอด
ชีวิต ส่วนเรื่องที่ไม่ดีส�ำหรับเราก็คือการจับเจ้าขังคุก เรา
ขอโทษนะ”
“พระองค์หมายความว่าอย่างไรพระพุทธเจ้าข้าฯ ที่
บอกว่า การจับข้าพระพุทธเจ้าขังคุกเป็นเรื่องที่ไม่ดี การที่
พระองค์ทรงจับข้าพระพุทธเจ้าขังคุกนัน้ เป็นเรือ่ งดีพระพุทธ
เจ้าข้าฯ ไม่เช่นนัน้ ข้าพระพุทธเจ้าก็จะต้องตามเสด็จพระองค์
ไปล่าสัตว์ แล้วก็จะต้องถูกจับตัวไปด้วย และข้าพระพุทธเจ้า
ก็มนี วิ้ ครบสิบนิว้ ด้วยนะพระพุทธเจ้าข้าฯ”
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๑๒
คนขับรถแท็กซี่
- การไตร่ตรอง -

ชายคนหนึ่งเล่าให้อาตมาฟังว่าเมื่อปี 2520 เขาได้เดิน
ทางไปท�ำธุรกิจในเมืองมุมไบประเทศอินเดีย หลังจากการ
ติดต่อธุรกิจของเขาผ่านไปด้วยความราบรืน่ เขาก็บอกให้
รถแท็กซี่ไปส่งที่สนามบินนานาชาติโดยเขาเผื่อเวลาไว้
มากมายก่อนทีจ่ ะเช็คอินขึน้ เครือ่ ง แต่รถแท็กซีค่ นั นัน้ หลง
ทาง แม้ว่าคนขับรถแท็กซี่เป็นคนท้องถิ่นแต่เขาขับไป
สนามบินไม่ถกู ขณะทีเ่ วลาเดินผ่านไปแต่ละนาที นักธุรกิจ
คนนัน้ ก็หวัน่ วิตกมากขึน้ ทุกทีวา่ เขาอาจจะพลาดเทีย่ วบิน
ของเขา แล้วเขาก็แสดงอาการเกรีย้ วกราดกับคนขับแท็กซี่
ซึง่ ท�ำให้คนขับแท็กซีย่ งิ่ สับสนมากขึน้
ต่อมาไม่นานนักธุรกิจคนนัน้ ก็นกึ ขึน้ มาได้วา่ ความหวัง

เพียงอย่างเดียวที่จะท�ำให้เขาได้ข้ึนเครื่องบินก็คือเครื่องบิน
ไม่สามารถออกได้ตามเวลาทีก่ ำ� หนด ซึง่ ถือเป็นเรือ่ งทีเ่ ป็นไป
ได้ในสมัยก่อน แต่ในที่สุดเมื่อเขาเดินทางใกล้ถึงสนามบิน
เขาก็รู้ว่าความหวังสุดท้ายของเขาต้องแตกสลายอย่างไม่มี
ชิน้ ดี นับเป็นเพียงครัง้ เดียวเท่านัน้ ทีเ่ ครือ่ งบินออกตรงเวลา
เขาเห็นเครือ่ งบินของเขาทะยานขึน้ ไปบนท้องฟ้า
“ไอ้คนขับแท็กซี่งี่เง่า แกน่าจะรู้จักเส้นทางมาสนาม
บินนานาชาติอย่างดี แกมันไม่นา่ จะขับแท็กซีอ่ กี ต่อไป แกมัน
โง่จริงๆ แกท�ำให้ฉนั พลาดเทีย่ วบิน” นักธุรกิจตะโกนต่อว่า
อย่างเกรีย้ วกราด
จากนั้น เขาก็มองเห็นเครื่องบินล�ำนั้นตกลงมาจาก
ท้องฟ้า เครือ่ งบินตกลงมาโดยทีผ่ โู้ ดยสารเสียชีวติ ทัง้ ล�ำ
“คุณช่างเป็นคนขับแท็กซี่ท่ีแสนดี คุณเป็นเพื่อนแท้
ของผม รับทิปไปเยอะๆ เลยนะ...”
ชายคนนั้นบอกกับอาตมาว่า เหตุการณ์ครั้งนั้นได้
เปลีย่ นชีวติ ของเขาทัง้ ชีวติ เขาไม่รสู้ กึ โกรธกับสิง่ ต่างๆ ทีไ่ ม่
เป็นไปตามแผนทีเ่ ขาวางไว้อกี ต่อไป แต่เขากลับตัง้ ข้อสังเกต
ว่า “ดีหรือไม่ ใครจะรู”้
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๑๓

ไม่มใี ครเป็นอาชญากร
- ความกรุณา -

อาตมาได้รับโทรศัพท์จากผู้คุมนักโทษในเรือนจ�ำท้องถิ่น
แห่งหนึ่ง เขาขอพูดสายกับอาตมาโดยตรงเพื่อนิมนต์ให้
กลับไปเทศน์ทเี่ รือนจ�ำของเขา อาตมาตอบไปว่าตอนนีย้ งุ่
มากเพราะมีงานทีต่ อ้ งท�ำเพิม่ มากขึน้ กว่าเมือ่ ตอนทีเ่ คยไป
เทศน์ทนี่ นั่ เป็นประจ�ำ แล้วอาตมาก็รบั ปากว่าจะส่งพระรูป
อืน่ ไปเทศน์แทน
“ไม่ได้ครับ” เขาตอบ “พวกเราอยากให้หลวงพ่อมา
เทศน์ครับ”
“ท�ำไมต้องเป็นอาตมาด้วย” อาตมาถาม
“ผมท�ำงานในเรือนจ�ำมาเกือบทั้งชีวิต” ผู้คุมคนนั้น
กล่าว “และผมได้สังเกตเห็นบางอย่างที่เป็นเอกลักษณ์

เฉพาะของหลวงพ่อ และนักโทษทุกคนทีเ่ ข้าฟังการบรรยาย
ธรรมะของหลวงพ่อไม่เคยกลับมาติดคุกอีกเลยหลังจากที่
พวกเขาพ้นโทษไปแล้ว ขอความกรุณากลับมาเทศน์อีกนะ
ครับ”
ค�ำกล่าวนั้นเป็นการชื่นชมที่มีค่ามากที่สุดครั้งหนึ่ง
ซึ่งอาตมาเคยได้รับ ดังนั้นอาตมาจึงลองคิดย้อนกลับไปใน
เวลาต่อมาว่าอาตมาได้ทำ� อะไรทีแ่ ตกต่างไปจากคนอืน่ ๆ ใน
การกล่อมเกลาจิตใจนักโทษเหล่านั้นบ้าง แล้วอาตมาก็
นึกออกว่ามันเป็นเพราะว่าตลอดเวลาหลายปีที่อาตมาได้
เข้ า ไปเทศน์ ใ นเรื อ นจ� ำ หลายแห่ ง อาตมาไม่ เ คยเห็ น
อาชญากรแม้แต่สกั ครัง้ เดียว
อาตมาเห็นคนมากมายที่เคยฆ่าคน แต่อาตมาไม่เคย
เห็นฆาตกร อาตมาเห็นคนมากมายที่ขโมยของของคนอื่น
แต่อาตมาไม่เคยเห็นโจร อาตมาเห็นคนมากมายทีเ่ คยกระท�ำ
การล่วงละเมิดทางเพศอย่างอุกอาจ แต่อาตมาไม่เคยเห็น
ผู ้ ก ระท� ำ ผิ ด ทางเพศ อาตมาเห็ น ว่ า บุ ค คลนั้ น อยู ่ เ หนื อ
อาชญากรรม
การให้คำ� นิยามคนบางคนจากการกระท�ำอันเลวร้ายที่
เขาได้ท�ำลงไปเพียงแค่ครั้งสองครั้งหรือแม้แต่หลายครั้ง
ก็ตามเป็นเรื่องที่ไร้เหตุผล เพราะมันเป็นการปฏิเสธการ
ท�ำความดีอนื่ ๆ อีกมากมายทีพ่ วกเขาเคยท�ำมา ซึง่ อาตมารับ
รู ้ ไ ด้ ถึ ง การกระท� ำ เหล่ า นั้ น อาตมาจึ ง เห็ น บุ ค คลที่ เ คย
ประกอบอาชญากรรมแต่เขาไม่ใช่อาชญากร พวกเขามีคณ
ุ ค่า
มากกว่าการกระท�ำผิดกฎหมายที่พวกเขาได้เคยกระท�ำใน
54 ชวนม่วนชื่น ๒

ช่วงเวลาทีผ่ า่ นมา
เมื่ออาตมาเห็นตัวบุคคลนั้นอยู่เหนืออาชญากรรม
พวกเขาก็จะเห็นความดีงามด้านอื่นๆ ของตัวเองเช่นกัน
แล้ ว พวกเขาก็ เริ่ ม มี ค วามเคารพตั ว เอง โดยยั ง ยอมรั บ
อาชญากรรมที่เคยท�ำไป เมื่อพวกเขามีความเคารพตัวเอง
เพิม่ มากขึน้ ๆ พวกเขาก็จะออกจากคุกไปโดยไม่หวนกลับมา
อีกเลย
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๑๔
มลทินของความ
เจ็บป่วยทางจิต
- ปัญญา อาตมาได้เล่าเรื่องดังกล่าวข้างต้นในการประชุมเรื่อง
สุขภาพจิตเมื่อหลายปีก่อน ท�ำให้หัวหน้าภาควิชาของ
สถานศึกษาด้านสุขภาพจิตอันมีชื่อเสียงแห่งหนึ่งรู้สึก
ประทับใจเป็นอย่างมาก แล้วท่านก็นิมนต์ให้อาตมาร่วม
งาน ‘ท�ำบุญ’ ตึกท�ำงานของเขาด้วย
“ไม่ทราบว่าโยมเคยดูแลผู้ป่วยทางจิตประเภทใด
บ้าง” อาตมาถาม
“โรคจิตเภทครับ” เขาตอบ
“แล้วโยมรักษาผู้ป่วยโรคจิตเภทอย่างไร” อาตมา
สอบถาม

“ก็ทำ� แบบเดียวกับทีพ่ ระอาจารย์อธิบายในการแสดง
ธรรมนั่ น แหละครั บ ” เขากล่ า วตอบ “ผมไม่ ไ ด้ รั ก ษา
โรคจิตเภท แต่ผมท�ำการรักษาด้านอืน่ ๆ ของผูป้ ว่ ยเหล่านัน้ ”
อาตมาพนมมือแสดงความเคารพแบบชาวพุทธต่อเขา
ซึง่ เขาเข้าใจเป็นอย่างดี
“แล้วผลลัพธ์เป็นอย่างไรบ้าง” อาตมาถามทัง้ ๆ ทีร่ อู้ ยู่
แล้วว่าค�ำตอบคืออะไร
“ยอดเยีย่ มทีส่ ดุ ครับ มันเป็นการรักษาทีใ่ ช้ได้ผลดีกว่า
การรักษาแบบอืน่ ๆ ครับ” เขากล่าวตอบ
เวลาทีโ่ ยมเรียกใครบางคนว่า “ผูป้ ว่ ยโรคจิตเภท” นัน้
ก็ทำ� ให้ดรู าวกับว่าบุคคลเหล่านัน้ ต้องมีชวี ติ อยูก่ บั การถูกตรา
หน้าเช่นนั้นตลอดไปเพราะโยมได้สร้างมลทินให้กับพวกเขา
แต่ เ มื่ อ ใดโยมเห็ น คนเหล่ า นั้ น เป็ น มนุ ษ ย์ ค นหนึ่ ง ที่ ทุ ก ข์
ทรมานกับอาการต่างๆ ของโรคจิตเภท ซึง่ ความเป็นมนุษย์
ของพวกเขานั้นอยู่เหนือความเจ็บป่วยทั้งหลาย เมื่อนั้น
แหละทีโ่ ยมได้ทำ� ให้สว่ นทีแ่ ข็งแรงของพวกเขามีโอกาสเจริญ
เติบโตขึน้
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๑๕

การอนุญาตให้ตายได้
- การปล่อยวาง -

“โยมรู้สึกสงบสุขกับความตายที่ก�ำลังใกล้เข้ามาหรือไม่”
อาตมามั ก จะถามค� ำ ถามนี้ ต ่ อ พวกไม้ ใ กล้ ฝ ั ่ ง ทั้ ง หลาย
วัตถุประสงค์ท่ีถามก็เพื่อจะโน้มน้าวให้พวกเขารู้สึกว่า
ความตายนั้นเป็นเรื่องธรรมดา มันไม่ได้เป็นเรื่องผิดปกติ
แต่อย่างใด ซึ่งจะท�ำให้พวกเขาตายได้อย่างสง่างามและ
สงบสุข”
มีผู้สูงอายุมากมายบอกกับอาตมาว่าพวกเขาได้ท�ำ
การสงบศึกกับความตายที่ก�ำลังจะมาถึงเรียบร้อยแล้ว แต่
ปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือบรรดาญาติพี่น้องและมิตรสหายที่ใกล้
ชิดทั้งหลายไม่ยอมปล่อยให้พวกเขาจากไป “คุณแม่ขา
คุณแม่ขา อย่าตายนะคะ หายเร็วๆ นะคะๆ” สิง่ เหล่านีแ้ หละ

คือต้นเหตุแห่งความทุกข์ทยี่ งิ่ ใหญ่ทสี่ ดุ ของพวกเขา
สตี ฟเป็นชายหนุ่ม อายุประมาณสามสิ บ เศษๆ ซึ่ ง
นับถือศาสนาพุทธ เขาเป็นเจ้าของธุรกิจท่องเทีย่ วทีป่ ระสบ
ความส�ำเร็จ จากการน�ำลูกทัวร์ของเขาไปล่องแพในสถานที่
ต่างๆ ทีส่ วยทีส่ ดุ ในโลก แต่โชคร้ายทีเ่ ขาก�ำลังจะตายด้วยโรค
มะเร็งชนิดทีไ่ ม่มที างรักษา
อาตมาไปเยีย่ มเขาและเจนนี่ ภรรยาของเขาหลายครัง้
และรูส้ กึ แปลกใจมากทีเ่ ขายังมีชวี ติ อยู่ เขาทุกข์ทรมานมาก
แล้วท�ำไมเขาถึงยังไม่ยอมจากไป
อาตมาละสายตาจากสตีฟ หันมาเผชิญหน้ากับเจนนี่
และถามว่า “โยมได้อนุญาตให้สตีฟตายแล้วหรือยัง”
สิง่ ทีต่ ามมาก็คอื ช่วงเวลาแห่งชีวติ อันแสนซาบซึง้ ซึง่
ท�ำให้โยมรู้สึกถึงสิทธิพิเศษที่ได้เห็นสิ่งที่เกิดขึ้นนี้ไปตลอด
กาล เจนนีค่ อ่ ยๆ คลานขึน้ ไปบนเตียงโดยไม่ได้ตอบค�ำถาม
ใดๆ เธอใช้แขนทั้งสองข้างโอบร่างอันบอบบางและซูบซีด
ของสามีอย่างนุม่ นวลแล้วเธอก็บอกกับชายทีเ่ ธอรักสุดหัวใจ
ว่า “สตีฟคะ ฉันอนุญาตให้คณ
ุ ตายค่ะ ไม่ตอ้ งห่วงนะสตีฟ
คุณไปเถอะนะ” เขาและเธอกอดกันและร้องไห้ดว้ ยกัน ไม่ถงึ
สองวันต่อมาสตีฟก็จากไป
บ่อยครัง้ ทีอ่ าตมาต้องพาบรรดาเพือ่ นๆ และญาติมติ ร
ของผูท้ ใี่ กล้จะเสียชีวติ ออกมาคุยข้างนอกห้องและแนะน�ำให้
พวกเขามอบของขวัญอันยิ่งใหญ่ที่สุดแก่ผู้ที่พวกเขารัก นั่น
คือการอนุญาตให้ตาย โยมอาจจะมีวิธีให้ของขวัญแห่ง
อิสรภาพชิ้นนั้นในเวลาและวิธีการที่โยมเห็นว่าเหมาะสม
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เพราะมันเป็นของขวัญทีท่ ำ� ให้บรรดาผูท้ โี่ ยมรักเป็นอิสระใน
ทีส่ ดุ
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๑๖

เรือ่ งตลกของชาวพุทธ
- การปลูกฝัง -

พระสงฆ์รูปหนึ่งได้รับโทรศัพท์จากฆราวาสคนหนึ่งที่มา
ท�ำบุญทีว่ ดั ของท่านเป็นประจ�ำ “ผมขอนิมนต์ให้หลวงพ่อ
มาทีบ่ า้ นวันนีไ้ ด้ไหมครับ” ผูท้ โี่ ทรศัพท์มากล่าวถาม
“ขอโทษนะโยม” พระรูปนัน้ ตอบ “วันนีอ้ าตมาไปไม่
ได้หรอกเพราะก�ำลังยุง่ อยู”่
“หลวงพ่อก�ำลังท�ำอะไรอยูห่ รือครับ” ผูท้ โี่ ทรศัพท์มา
ถาม
“ไม่ได้ทำ� อะไร” พระรูปนัน้ ตอบ “เป็นสิง่ ทีพ่ ระควรจะ
ท�ำน่ะ”
“ไม่เป็นไรครับ” เขากล่าวแล้วก็วางสาย
ชายชาวพุทธคนนั้นโทรศัพท์มาอีกครั้งในวันต่อมา

“ผมขอนิมนต์ให้หลวงพ่อมาทีบ่ า้ นวันนีไ้ ด้ไหมครับ”
“ขอโทษนะโยม” พระรูปนัน้ ตอบ “วันนีอ้ าตมาไปไม่
ได้หรอก เพราะก�ำลังยุง่ อยู”่
“หลวงพ่อก�ำลังท�ำอะไรอยูห่ รือครับ” ผูท้ โี่ ทรศัพท์มา
ถาม
“ไม่ได้ทำ� อะไร” พระรูปนัน้ ตอบ
“แต่หลวงพ่อก็ท�ำไปเมื่อวานนี้แล้วนี่ครับ” ชาวพุทธ
ผูน้ นั้ ต่อว่า
“ใช่” พระรูปนัน้ กล่าว “แต่อาตมายังท�ำไม่เสร็จ”
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๑๗

พระสงฆ์แก่ไม่พดู โกหก
- ปัญญา -

ทุกๆ ปี พระสงฆ์ทบี่ วชในพระพุทธศาสนานิกายเดียวกัน
กับอาตมาจะงดเว้นการเดินทางไปตามที่ต่างๆ และหยุด
พักในสถานทีแ่ ห่งใดแห่งหนึง่ เป็นเวลาสามเดือน เรียกว่า
“ช่วงเข้าพรรษา”
พระธุดงค์ผชู้ รารูปหนึง่ ได้เดินมาทีป่ ระตูกระท่อมของ
ชาวนายากจนคนหนึ่งในช่วงเวลาสองสามวันก่อนวันเข้า
พรรษา สามีซึ่งแม้จะยากจนแต่ก็เป็นพุทธศาสนิกชนที่
เลื่อมใสในพระพุทธศาสนา ได้น�ำอาหารมาถวายแด่พระ
ธุดงค์รูปนั้นและนิมนต์ให้ท่านจ�ำพรรษาอยู่ในบริเวณใกล้ๆ
นัน้ ในช่วงวันเข้าพรรษานี้
“ผมจะสร้างกระท่อมเล็กๆ ในทุง่ นาทีเ่ งียบสงบใกล้ๆ

กับแม่น�้ำให้นะขอรับหลวงพ่อ และภรรยาของผมก็เต็มใจ
จะจัดหาข้าวปลาอาหารมาถวายหลวงพ่อ พวกเราขอแค่
หลวงพ่อได้โปรดสอนและแนะแนวทางการนั่งสมาธิให้เรา
สองคนเป็นครัง้ คราวเท่านัน้ นะขอรับ”
พระสงฆ์แก่ตกลงตามนัน้
ตลอดระยะเวลาสามเดือน ชาวนา ภรรยาของเขา และ
แม้แต่ลกู ๆ มีความรักเคารพพระสงฆ์แก่รปู นี้ ซึง่ ฉลาดปราด
เปรื่องและใจดีเป็นอันมาก จนท�ำให้ทุกคนในครอบครัว
ร้องไห้คร�่ำครวญขอให้พระสงฆ์แก่รูปนั้นอยู่ที่นั่นต่อไปเมื่อ
เวลาที่ท่านบอกกับพวกเขาว่าท่านก�ำลังจะออกจากที่นั่นไป
หลังจากวันออกพรรษา
“อาตมาอยู่ต่อไม่ได้หรอก” พระสงฆ์แก่กล่าว “แต่
พวกโยมได้ดูแลอาตมาเป็นอย่างดีมาก อาตมาก็จะขอช่วย
โยมเพือ่ เป็นการตอบแทนนะ เมือ่ สองสามวันทีแ่ ล้วอาตมาได้
เข้าถึงฌานสมาธิทลี่ กึ มาก และได้เห็นว่ามีสมบัตมิ หาศาลฝัง
อยูใ่ นบริเวณใกล้ๆ นี้ อาตมาอยากให้โยมรับมันไว้ ฟังให้ดนี ะ
ท�ำตามทีอ่ าตมาบอกแล้วโยมก็จะไม่มวี นั ยากจนอีกต่อไป”
ทุกคนในครอบครัวหยุดร้องไห้ พวกเขาฟังอย่างตัง้ ใจ
และเชื่อค�ำพูดของพระสงฆ์รูปนั้น เพราะพระสงฆ์แก่ไม่พูด
โกหก
“ยืนที่ช่องประตูหน้ากระท่อมเล็กๆ ของโยมในตอน
เช้ า ตรู ่ น� ำ คั น ธนู พ ร้ อ มลู ก ธนู ห นึ่ ง ดอก เล็ ง ธนู ไ ปทางที่
พระอาทิตย์ขึ้น แล้วเมื่อพระอาทิตย์โผล่พ้นขอบฟ้าก็ให้
ปล่อยลูกธนูออกไป พอลูกธนูตกลงบนพื้น โยมก็จะพบ
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สมบัตอิ ยูต่ รงนัน้ แหละ”
เย็นวันนัน้ พระสงฆ์แก่กอ็ อกธุดงค์ตอ่ ไป ในเช้าวันต่อ
มาทุกคนในครอบครัวตืน่ เต้นกันมากจนพากันตืน่ นอนตัง้ แต่
ก่อนรุง่ สาง ชาวนายืนทีช่ อ่ งประตูหน้ากระท่อม โดยถือคัน
ธนูพร้อมลูกธนูหนึง่ ดอก ส่วนภรรยาก็ถอื พลัว่ อยูใ่ นมือ แต่ดู
เหมือนว่าในเช้าวันนัน้ พระอาทิตย์โผล่พน้ ขอบฟ้าด้วยความ
เชื่องช้ามากๆ เมื่อพระอาทิตย์พ้นขอบฟ้าเขาก็ยิงธนูไปที่
พระอาทิตย์แล้วทุกคนก็วิ่งตามลูกธนูไป เขาบอกให้ภรรยา
ขุดดินตรงทีล่ กู ธนูตกเป็นหลุมลึก
เธอเจออะไรบ้ า ง ไม่ พ บอะไรเลยนอกจากปั ญ หา
เพราะลูกธนูไปตกในทีน่ าของเศรษฐีคนหนึง่ และเขาก็จบั ทุก
คนได้คาหนังคาเขา
“เจ้าไม่มสี ทิ ธิม์ าขุดดินในทีด่ นิ ของคนอืน่ ” เศรษฐีคน
นั้นตะโกนใส่ภรรยาของชาวนาผู้น่าสงสาร “ฉันจะแจ้ง
ต�ำรวจให้จบั เจ้าเข้าคุก”
“มันเป็นความผิดของเขา” ภรรยาสารภาพพร้อมกับ
ชีไ้ ปทีส่ ามีของเธอ “เขาบอกให้ฉนั ขุดตรงนี”้
“มันเป็นความผิดของพระสงฆ์แก่รูปนั้น” สามีกล่าว
“ท่านยืนยันว่า พวกเราจะพบสมบัตติ รงนี”้
“พระสงฆ์แก่เหรอ” เศรษฐีเอ่ยถาม “ต้องมีอะไรบาง
อย่างผิดพลาดเกิดขึ้น ฉันก็นับถือศาสนาพุทธเหมือนกัน
และพระสงฆ์แก่ไม่พดู โกหก ท่านบอกให้เจ้าท�ำอะไรบ้าง”
เมือ่ ได้รบั ฟังการบอกเล่าถึงค�ำสัง่ ของพระสงฆ์แก่แล้ว
เศรษฐีคนนัน้ ก็อทุ านว่า “โธ่เอ๊ยฉันรูแ้ ล้วว่าเจ้าท�ำอะไรผิดไป
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ดูตัวเองให้ดีสิเจ้าชาวนา เจ้าไม่ได้รับการเลี้ยงดูมาอย่างดี
ท�ำให้ผอมแห้งแรงน้อยจนไม่สามารถยิงธนูได้ถูกวิธี เรามา
ตกลงกันนะ พรุง่ นีฉ้ นั จะยิงธนูจากกระท่อมของเจ้า แล้วพอ
เจอสมบัตเิ ราก็จะแบ่งกันคนละครึง่ ”
ชาวนาไม่มที างเลือกนอกจากตอบตกลง ดังนัน้ ในเช้า
วั น ต่ อ มา เศรษฐี ก� ำ ลั ง ยื น ถื อ คั น ธนู กั บ ลู ก ธนู อ ยู ่ ที่ ห น้ า
กระท่อมของชาวนาเพื่อรอให้พระอาทิตย์ขึ้น และชาวนาก็
ก�ำลังถือพลั่วอยู่ในมือ มันเป็นเหมือนกฎแห่งกรรมที่เขาจะ
ต้องเป็นคนขุดดินในวันนีเ้ พราะเขาสัง่ ให้ภรรยาขุดดินไปแล้ว
เมื่อวาน เมื่อพระอาทิตย์โผล่พ้นขอบฟ้าเศรษฐีก็ยิงลูกธนู
ออกไปในระยะทางทีไ่ กลมากกว่าเดิม ทุกคนวิง่ ตามลูกธนูไป
แล้วชาวนาก็ตอ้ งขุดหลุมขนาดใหญ่ตรงทีล่ กู ธนูตกอยู่
เขาเจออะไรบ้าง ไม่พบอะไรเลยนอกจากปัญหา เพราะ
ลูกธนูไปตกในทีน่ าของนายพลคนหนึง่ และเขาก็จบั ทุกคนได้
คาหนังคาเขา
“แกมาท�ำลายที่ดินของฉันไม่ได้นะ” นายพลร้อง
ตะโกน “ฉันจะสัง่ ให้ทหารจับพวกแกไปตัดหัวให้หมด”
“มันเป็นความผิดของเขา” ชาวนาสารภาพพร้อมกับ
ชีไ้ ปทีเ่ ศรษฐี “เขาบอกให้ผมขุดหลุมตรงนี”้
“มันเป็นความผิดของพระสงฆ์แก่” เศรษฐีกล่าว
“ท่านยืนยันว่าเราจะพบสมบัตติ รงนี”้
“พระสงฆ์แก่” นายพลถาม “ต้องมีอะไรบางอย่าง
ผิดพลาดเกิดขึ้น ฉันก็นับถือศาสนาพุทธเหมือนกัน และ
พระสงฆ์แก่ไม่พดู โกหก ท่านบอกให้เจ้าท�ำอะไรบ้าง”
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เมือ่ ได้รบั ฟังการบอกเล่าถึงค�ำสัง่ ของพระสงฆ์แก่แล้ว
นายพลคนนัน้ ก็ชแี้ จงว่า “โธ่เอ๊ย ฉันรูแ้ ล้วว่าพวกเจ้าท�ำอะไร
ผิดไป พวกพลเรือนจะรูว้ ธิ กี ารยิงธนูได้อย่างไร ต้องทหารที่
ได้รบั การฝึกฝนมาแล้วอย่างฉันถึงจะรูว้ ธิ กี ารยิงธนูทถี่ กู ต้อง
เรามาตกลงกันนะ พรุ่งนี้ฉันจะยิงธนูจากกระท่อมของเจ้า
แล้วพอเจอสมบัตเิ ราก็จะแบ่งออกเป็นสามส่วนเท่าๆ กัน”
ดังนัน้ ในเช้าวันต่อมา นายพลก�ำลังยืนถือคันธนูกบั ลูก
ธนูอยูท่ หี่ น้ากระท่อมเพือ่ รอให้พระอาทิตย์ขนึ้ และเศรษฐีก็
ก�ำลังถือพลั่วอยู่ในมือ มันเป็นเหมือนกฎแห่งกรรมที่เขาจะ
ต้องเป็นคนขุดดินในวันนี้ เมื่อพระอาทิตย์โผล่พ้นขอบฟ้า
นายพลก็ยิงลูกธนูออกไปด้วยความช�ำนาญ ท�ำให้ลูกธนูพุ่ง
ออกไปในระยะทางที่ไกลมาก พวกเขาวิ่งตามลูกธนูไปและ
เศรษฐีกจ็ ะต้องขุดหลุมขนาดใหญ่ตรงทีล่ กู ธนูตก
เขาเจออะไรบ้าง ไม่พบอะไรเลยนอกจากความยุง่ ยาก
ทีเ่ พิม่ มากขึน้ เพราะลูกธนูไปตกในสวนของพระราชวัง และ
บรรดาทหารของพระราชาก็จบั ตัวทุกคนไว้ พวกเขาก็ถกู ล่าม
โซ่และน�ำมาเข้าเฝ้าพระราชาในเวลาอันรวดเร็ว
“การท�ำความเสียหายต่อพระราชอุทยานมีโทษถึง
ประหารชีวติ ” พระราชาตรัส “ท�ำไมพวกเจ้าถึงท�ำเช่นนัน้ ”
“มันเป็นความผิดของเขาพระพุทธเจ้าข้าฯ” นายพล
กราบทูลพร้อมกับชีไ้ ปทีเ่ ศรษฐี
“มันเป็นความผิดของเขาพะยะค่ะ” เศรษฐีกราบทูล
พร้อมกับชีไ้ ปทีช่ าวนา
“มันเป็นความผิดของพระสงฆ์แก่พะยะค่ะ” ชาวนา
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สารภาพ “ท่านบอกว่าพวกเราจะได้พบมหาสมบัต”ิ
“พระสงฆ์แก่หรือ” พระราชาตรัสถาม “ต้องมีอะไร
บางอย่างผิดพลาดเกิดขึน้ เราก็นบั ถือศาสนาพุทธเหมือนกัน
และพระสงฆ์แก่ไม่พดู โกหก ท่านบอกให้เธอท�ำอะไรบ้าง”
เมือ่ พระราชาได้ฟงั ค�ำสัง่ ของพระสงฆ์แก่ พระองค์ทรง
ไม่เข้าใจว่ามีอะไรผิดพลาดเกิดขึ้น ดังนั้นพระองค์ทรงสั่งให้
ทหารไปตามหาพระสงฆ์ แ ก่ รู ป นั้ น และน� ำ ตั ว กลั บ มาที่
พระราชวังเพื่ออธิบายให้พระราชาฟัง ในไม่ช้าทหารก็หา
พระสงฆ์แก่พบและพามาเข้าเฝ้าพระราชา
“พระคุณเจ้า” พระราชาตรัสด้วยความเคารพ “ท่าน
ท�ำให้คนพวกนี้มีปัญหามากมายเพราะนิทานโกหกเรื่อง
สมบัตทิ ถี่ กู ฝังดินไว้ ท่านมีเหตุผลอะไรหรือ”
“มันไม่ใช่นทิ านโกหกหรอกมหาบพิตร พระสงฆ์แก่ไม่
พูดโกหก” พระสงฆ์แก่อธิบาย “พวกเขาไม่พบสมบัตเิ พราะ
ไม่ได้ทำ� ตามค�ำสัง่ ของอาตมา”
“ค�ำสัง่ ข้อไหนทีพ่ วกเขาไม่ทำ� ตาม” พระราชาตรัสถาม
ด้วยความสนพระทัย
“มหาบพิตร ท�ำไมพระองค์ไม่ลองเสด็จไปทีก่ ระท่อม
ของชาวนาผู้ยากจนในวันพรุ่งนี้ล่ะ อาตมาจะทูลชี้แจงขั้น
ตอนถวายต่อพระองค์ อาตมารับรองว่าพระองค์จะทรงพบ
กับสมบัตอิ ย่างแน่นอน แต่อาตมาขอให้แบ่งสมบัตอิ อกเป็นสี่
ส่วนเท่าๆ กัน ระหว่างพระองค์ ท่านนายพล ท่านเศรษฐี และ
ชาวนา”
พระราชาทรงตกลงตามนัน้
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ดังนัน้ ในเช้าวันต่อมา ชาวนาและครอบครัว เศรษฐี
นายพล พระสงฆ์แก่ และพระราชา ก�ำลังรอเวลาอยู่ที่
กระท่อมของชาวนา โดยพระราชาทรงยืนอยูท่ หี่ น้ากระท่อม
เล็กๆ แห่งนั้นตอนรุ่งสาง แล้วพระองค์ก็ทรงหันไปขอค�ำ
ยืนยันจากพระสงฆ์แก่
“ถูกต้องแล้ว มหาบพิตร” พระสงฆ์แก่กราบทูล
พระราชาทรงหยิบคันธนูและลูกธนูดอกหนึง่ ขึน้ มา
“ถูกต้องแล้ว มหาบพิตร” พระราชาเล็งธนูไปยังทิศที่
พระอาทิตย์กำ� ลังขึน้
“ถูกต้องเช่นกัน มหาบพิตร”
เมื่อพระอาทิตย์ปรากฏขึ้นเหนือขอบฟ้า พระราชา
เกือบจะยิงธนูออกไปตอนที่พระสงฆ์แก่ตะโกนว่า “หยุด
ก่อน”
“ไม่ถกู ต้องแล้ว มหาบพิตร อาตมาบอกว่า ให้ปล่อย
ลูกธนูออกไป ไม่ได้บอกให้ยงิ ลูกธนู”
พระราชาทรงเข้าใจได้ในทันที พระองค์ทรงปล่อยลูก
ธนูออกไป แล้วมันก็หล่นลงไปบนพื้นระหว่างพระบาททั้ง
สองข้างของพระองค์ ตรงทีพ่ ระองค์ทรงประทับยืนอยู่
เมื่อท�ำการขุดหลุมแคบๆ แล้วพวกเขาก็พบสมบัติ
จ�ำนวนมหาศาล ซึ่งหนึ่งในสี่ของสมบัติที่พบมีจ�ำนวนมาก
พอทีจ่ ะท�ำให้พระราชาองค์หนึง่ มีความพอพระราชหฤทัย ซึง่
ก็เป็นสิ่งที่ท�ำให้ชาวนาผู้ยากจนและครอบครัวพอใจเป็น
อย่างมาก
พระสงฆ์แก่อธิบายต่อไปว่า เมื่อโยมยิง “ลูกธนูแห่ง
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ความหิวกระหาย” ไปที่นั่นบ้างที่นี่บ้างโดยมุ่งที่จะหาแต่
ความสุข โยมก็จะไม่พบอะไรเลยนอกจากความยุง่ ยาก แต่ถา้
โยมปล่อยลูกธนูแห่งความต้องการทิง้ ไป มันก็จะตกลงตรงที่
โยมยืนอยู่ และในปัจจุบนั ขณะโยมก็จะได้พบกับสมบัตแิ ละ
ความพึงพอใจอย่างมากมายเพียงพอที่จะท�ำให้แม้แต่พระ
ราชาก็ทรงพอพระราชหฤทัย
อาตมายืนยันในเรือ่ งนีไ้ ด้ เพราะอาตมาก็เป็นพระสงฆ์
แก่เหมือนกัน และพระสงฆ์แก่ไม่พดู โกหก
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๑๘
นิว้ ทีส่ �ำคัญทีส่ ดุ
- การปลูกฝัง -

นิ้ ว ทั้ ง ห้ า นิ้ ว ก� ำ ลั ง ถกเถี ย งกั น ว่ า นิ้ ว ที่ ส� ำ คั ญ ที่ สุ ด คื อ
นิว้ ไหน
“เราส�ำคัญทีส่ ดุ ” นิว้ หัวแม่มอื กล่าว “เพราะว่าเราแข็ง
แรงทีส่ ดุ แล้วเวลาทีค่ นอนุมตั อิ ะไร พวกเขาก็จะใช้เรา ดังนัน้
เราคือนิว้ ทีใ่ ช้ ‘อนุมตั ’ิ ”
“ไม่มที าง” นิว้ ชีก้ ล่าว “เราต่างหากทีส่ ำ� คัญทีส่ ดุ เรา
คือนิ้วแห่งสติปัญญา เพราะเราคือนิ้วที่มีไว้ใช้ชี้สิ่งต่างๆ
นอกจากนัน้ เวลาทีม่ คี นต้องการพูดว่า ‘ยอดเยีย่ มเป็นที่ 1’
เขาก็จะใช้เรา”
“เหลวไหลสิน้ ดี” นิว้ กลางกล่าวเยาะเย้ย “เราเป็นนิว้
ทีย่ าวทีส่ ดุ ดังนัน้ จึงมองเห็นแต่ไกล แล้วเราก็มอี ำ� นาจมาก

ด้วย เพราะเวลาทีม่ คี นชูเราขึน้ มา คนอืน่ ๆ ก็จะอารมณ์เสีย
สุดๆ ยิง่ ไปกว่านัน้ พระพุทธองค์ทรงสอนว่าหนทางแห่งการ
ตรัสรูก้ ค็ อื ทางสายกลาง และเราก็คอื นิว้ กลางไงล่ะ”
“ขอโทษนะ เธอเข้าใจผิดแล้ว” นิ้วนางกล่าวอย่าง
นุ่มนวล “เราคือนิ้วที่ส�ำคัญที่สุด เพราะว่าเราคือนิ้วแห่ง
ความรัก เวลาทีค่ นเขารักกันและหมัน้ หมายกัน พวกเขาก็จะ
สวมแหวนทีน่ วิ้ นาง แล้วเวลาทีพ่ วกเขาตกลงปลงใจแต่งงาน
กันเพื่อดูแลกันและกัน พวกเขาก็จะสวมแหวนที่นิ้วนางอีก
นั่นแหละ เรานี่แหละคือนิ้วแห่งความรัก ความรักคือพลัง
อ�ำนาจทีย่ งิ่ ใหญ่ทสี่ ดุ ในโลก ดังนัน้ เราก็คอื นิว้ ทีส่ ำ� คัญทีส่ ดุ ”
“เดีย๋ วก่อน” นิว้ ก้อยกล่าวแทรกขึน้ มา “เรารูด้ วี า่ เรา
ไม่ใช่นวิ้ ทีย่ าวหรือแข็งแรงและมักจะถูกมองข้าม แต่เราก็เชือ่
ว่าเราเป็นนิ้วที่ส�ำคัญที่สุด แม้ว่าผู้คนทั้งหลายจะใช้เรา
ท�ำงานสกปรก เช่น แคะขีห้ ู แต่เวลาทีพ่ วกเขาสวดมนต์ เรา
คือนิว้ ทีอ่ ยูใ่ กล้พระพุทธเจ้าทีส่ ดุ เสมอ ไม่เชือ่ ก็ลองยกมือขึน้
สวดมนต์สิ แล้วเธอก็จะเข้าใจ”
ดังนั้น ไม่ว่าในชุมชน ครอบครัว หรือวัด สมาชิกผู้
นอบน้อมถ่อมตนซึง่ เป็นคนทีท่ ำ� หน้าทีท่ ำ� ความสะอาด ก็คอื
คนที่ส�ำคัญที่สุดเช่นเดียวกับนิ้วก้อย เพราะพวกเขาคือผู้ที่
ใกล้ชดิ พระพุทธเจ้ามากทีส่ ดุ นัน่ เอง
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๑๙
การจัดการกับ
ความวิตกกังวล
- ความเมตตา อาตมาได้รับโทรศัพท์จากหญิงสาวคนหนึ่งซึ่งเรียนอยู่ที่
มหาวิทยาลัยอดิเลด เธอเป็นโรควิตกจริตอย่างรุนแรง ช่าง
น่าสงสารทีเ่ ธอต้องล้มป่วยด้วยโรคเรือ้ รังนีแ้ ละหวาดกลัว
การออกไปนอกบ้ า น ทั้ ง หมอและนั ก จิ ต วิ ท ยาของ
มหาวิทยาลัยไม่สามารถช่วยเหลือเธอได้เลย ดังนัน้ คุณลุง
ของเธอ ซึง่ เป็นผูท้ มี่ าท�ำบุญทีว่ ดั ของอาตมาเป็นประจ�ำจึง
บอกให้เธอโทรศัพท์มาหาอาตมา
เธอบอกกับอาตมาทางโทรศัพท์วา่ เธอล้มป่วยมานาน
หลายอาทิตย์แล้ว และรูส้ กึ ขอบคุณแฟนของเธอ ซึง่ เป็นคน
คอยท�ำอาหาร ท�ำความสะอาด และท�ำธุระจิปาถะทัง้ หมดให้

เธอ แฟนแบบนีห้ ายากมาก อาตมาจึงถามเธอว่า “เวลาทีเ่ กิด
ความวิตกกังวลขึน้ มา โยมรูส้ กึ ได้จากส่วนไหนของร่างกาย”
“ท่านหมายความว่าอะไรคะ” เธอกล่าวอย่างงงๆ
“อารมณ์ ทุ ก ชนิ ด ” อาตมาอธิ บ าย “จะมี ค วาม
สอดคล้องกับความรูส้ กึ ทางกายภาพในร่างกาย แล้วโยมรูส้ กึ
วิตกกังวลทีบ่ ริเวณไหนล่ะ”
“หนูไม่ทราบค่ะ” เธอตอบ
“เอาล่ะ ลองหาดูนะ แล้วเมือ่ รูค้ ำ� ตอบแล้วก็โทรศัพท์
มาหาอาตมาใหม่”
สองสามวันต่อมา เธอโทรศัพท์มาหาอาตมาพร้อมกับ
บอกว่าเธอสังเกตว่ามีความรูส้ กึ ทีบ่ ริเวณลิน้ ปี่
“ลองเล่าอาการทีเ่ กิดขึน้ ให้อาตมาฟังหน่อย” อาตมา
กล่าว
“หนูเล่าไม่ถกู ค่ะ” เธอตอบ
“เอาล่ะ เมื่อใดที่โยมเล่าอาการที่เกิดขึ้นให้อาตมา
ฟังได้ ก็โทรศัพท์มาหาอาตมาใหม่นะ”
อีกสามสีว่ นั ต่อมา เธอโทรศัพท์มา และเล่าถึงอาการที่
เกิดขึ้นที่บริเวณลิ้นปี่เวลาที่มีความวิตกกังวลได้ละเอียด
ถีถ่ ว้ นอย่างน่าประหลาดใจ
“ดีมาก” อาตมาชมเชย “ทีนี้ เวลาที่โยมสังเกตว่ามี
ความรู้สึกทางกายภาพเกิดขึ้นอีก ให้วางมือไว้บริเวณลิ้นปี่
แล้วก็นวดบริเวณนั้นอย่างนุ่มนวลและนานที่สุดเท่าที่จะ
ท�ำได้ แต่ถ้าโยมไม่สามารถนวดตัวเองได้ในขณะนั้นก็ขอให้
แฟนของโยมนวดบริเวณนัน้ ให้ เพราะนัน่ เป็นสิง่ ทีแ่ ฟนควร
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จะท�ำ แล้วอีกสองสามวันก็โทรศัพท์มาหาอาตมาอีกนะ”
เมื่อเธอโทรศัพท์มา อาตมาได้ถามว่า หลังจากนวด
อย่างนุม่ นวลแล้วเกิดอะไรขึน้ กับความรูส้ กึ ทางกายภาพบ้าง
“ความรูส้ กึ ทางกายภาพหายไปหมดแล้วค่ะ” เธอตอบ
“แล้วความวิตกกังวลทีเ่ คยมีละ่ ” อาตมาถามต่อ
มีความเงียบเกิดขึ้นชั่วขณะ มันเป็นช่วงเวลาที่เธอ
‘ปิง๊ ’ ขึน้ มาแล้วก็อทุ านว่า “มันหายไปด้วยค่ะ”
ตอนนี้เธอมีวิธีการเอาชนะการถูกโรควิตกกังวลเข้า
จู่โจมแล้ว การขอให้เธอบอกต�ำแหน่งที่เกิดความรู้สึกทาง
กายภาพทีส่ อดคล้องกับโรควิตกกังวลของเธอ แล้วอธิบายให้
อาตมาฟังนั้น เป็นเพียงวิธีการท�ำให้เธอระลึกรู้ความรู้สึกที่
เกิดขึ้นเมื่อการตระหนักรู้ความรู้สึกดังกล่าวเกิดขึ้น การ
บรรเทาความรูส้ กึ นัน้ ด้วยความเมตตากรุณาก็เป็นเรือ่ งง่ายๆ
จึงท�ำให้อาการวิตกกังวลหายไปในที่สุด อาตมายังให้เธอ
มีหน้าที่รับผิดชอบขั้นตอนการบ�ำบัดนี้ด้วย เพื่อท�ำให้เธอมี
ความเชือ่ มัน่ ในตัวเองอีกครัง้
อารมณ์ทุกชนิดมีความสอดคล้องกับความรู้สึกทาง
กายภาพแต่มักเป็นความรู้สึกที่เราไม่รู้ตัว การจัดการกับ
ปัญหาทางอารมณ์ในระดับจิตใจนัน้ เป็นเรือ่ งทีย่ ากเกินไป ดัง
นัน้ เราจึงต้องจัดการกับปัญหาทางกายภาพก่อน เมือ่ ปัญหา
ทางกายภาพหมดไป สาเหตุทางอารมณ์กจ็ ะหายไปด้วย
ภายในเวลาไม่ น านนั ก เธอได้ ก ลั บ ไปเรี ย นต่ อ ที่
มหาวิทยาลัย เธอเป็นคนฉลาด ขยันเรียนหนังสือ จนกระทัง่
จบเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง เธอประทับใจอาตมาเป็นอย่าง
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มากจนกระทั่งเสนอชื่อให้อาตมาเป็น ‘บุคคลแห่งปีของ
ออสเตรเลีย’ อาตมาไม่ได้รับต�ำแหน่งดังกล่าวแต่ก็รู้สึก
ซาบซึง้ กับการกระท�ำของเธอ สิง่ ทีอ่ าตมารูส้ กึ ซาบซึง้ ใจมาก
ขึน้ ไปอีกก็คอื เมือ่ เดือนธันวาคม 2552 เธอรบเร้าให้อาตมา
เป็นผู้ท�ำพิธีมงคลสมรสให้เธอและเจ้าบ่าวของเธอ ซึ่งก็คือ
แฟนหนุ่มคนเดิมผู้เฝ้าดูแลเอาใจใส่เธอตอนที่เธอล้มหมอน
นอนเสือ่ นัน่ เอง
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๒๐
การจูบทีช่ ว่ ยลด
ความเจ็บปวด
- ความเมตตา พ่อแม่ของอาตมาเป็นคนจนแต่ว่าใจดี อาตมาได้รับการ
เลี้ยงดูในอพาร์ตเมนท์ส�ำหรับผู้มีรายได้น้อย ซึ่งเรียกว่า
แฟลตรัฐบาล พวกเราไม่กลัวว่าจะมีใครมาขโมยของเลย
ความจริงแล้วพวกเราเคยแม้กระทัง่ ไม่ลอ็ กประตู หวังว่า
หัวขโมยจะเข้ามาแล้วก็รสู้ กึ สงสารพวกเราและยกสิง่ ของ
บางอย่างให้เราด้วยซ�ำ้
ในช่วงวัยเด็ก อาตมาเอาแต่เล่นฟุตบอลบนถนนกับ
เพือ่ นๆ เมือ่ อาตมาล้มลงเพราะถูกยือ้ ยุดจากการแย่งลูกบอล
หัวเข่าของอาตมาครูดไปกับทางเท้าทีป่ ดู ว้ ยหินหรือลาดยาง
มะตอยแข็งๆ แล้วอาตมาก็จะวิ่งร้องไห้ไปหาโยมแม่ด้วย

เลือดที่ไหลย้อยและอาการเจ็บปวด โยมแม่ก็จะคุกเข่าลง
และกดริมฝีปากลงไปบนแผลนัน้ เพือ่ ‘จูบทีช่ ว่ ยให้ความเจ็บ
ปวดลดลง’ และความเจ็บปวดก็มกั จะจางหายไปเสมอ หลัง
จากที่ปิดแผลด้วยพลาสเตอร์อย่างรวดเร็ว อาตมาก็จะรีบ
กลับไปเตะฟุตบอลต่อในทันที
หลายปีต่อมา อาตมาก็คิดได้ว่าการใช้ริมฝีปากที่เต็ม
ไปด้ ว ยเชื้ อ โรคประกบลงไปบนแผลสดนั้ น ช่ า งเป็ น การ
กระท�ำที่ไม่ถูกสุขลักษณะเอาเสียเลย แต่มันก็ไม่เคยท�ำให้
เกิดอาการติดเชือ้ และยิง่ ไปกว่านัน้ มันยังเป็นยาแก้ปวดทีไ่ ด้
ผลชะงัดเสียด้วย
อาตมาเรียนรู้พลังแห่งการเยียวยาด้วยความเมตตา
จากโยมแม่ของอาตมา ผ่านเหตุการณ์ตา่ งๆ ดังเรือ่ งทีเ่ ล่าให้
ฟังมาแล้วนี้
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๒๑
จระเข้สนึ ามิ
- ความเมตตา -

มีเรื่องเล่าเกี่ยวกับผู้ที่รอดชีวิตจากเหตุการณ์สึนามิเมื่อปี
2547 มากมาย เรือ่ งหนึง่ ในเรือ่ งเล่าเหล่านัน้ ก็คอื การที่
ความเมตตาได้ชว่ ยชีวติ ชายชาวศรีลงั กาคนหนึง่ ไว้ได้
ผู้ชายคนนั้นจะไปที่ริมทะเลสาบซึ่งติดกับมหาสมุทร
เพือ่ น�ำขนมปังไปเลีย้ งปลาทุกเช้า แล้วเช้าวันหนึง่ ก็มจี ระเข้
ตัวใหญ่ตัวหนึ่งปรากฏตัวขึ้น จระเข้ศรีลังกานั้นเป็นสัตว์ที่
อันตรายมาก ทุกคนรูด้ วี า่ พวกมันกินคน
ผู้ชายที่มีเมตตาคนนั้นโยนขนมปังสองสามแผ่นให้
จระเข้อย่างไม่หวัน่ กลัว จระเข้งบั ขนมปังแล้วก็วา่ ยน�ำ้ จากไป
ตั้งแต่วันนั้น จระเข้ตัวนั้นก็จะว่ายน�้ำมารับขนมปัง
แผ่นเป็นอาหารเช้าเป็นประจ�ำทุกเช้า หลังจากนั้นก็จะว่าย

น�ำ้ จากไปอย่างสงบ
ในวันที่เกิดเหตุการณ์สึนามิ ชายหนุ่มคนนั้นก�ำลังให้
อาหารปลาในตอนเช้า เนื่องจากเขายืนอยู่ติดชายน�้ำจึงถูก
กระแสน�้ำอันเชี่ยวกรากพัดออกไปในทะเล ตอนแรกเขา
พยายามจับเก้าอีไ้ ม้ตวั หนึง่ ไว้แน่น แต่ความแรงของคลืน่ สึนามิ
นั้นมันรุนแรงจนกระทั่งท�ำให้เขาต้องปล่อยมือจากเก้าอี้ไม้
ตัวนั้น จากนั้นเขาก็คว้าไม้ได้ท่อนหนึ่ง แต่มันก็ถูกพัดหลุด
ออกจากมือของเขาไปอีกเช่นกัน ตอนทีเ่ ขาใกล้จะจมน�ำ้ เขา
คว้าไม้ซุงท่อนหนึ่งที่ก�ำลังลอยใกล้เข้ามาไว้ได้ เขาพยายาม
ปีนขึน้ ไปบนซุงท่อนนัน้ แล้วก็เงยหน้าขึน้ มาหายใจ
เมื่อรวบรวมสติได้ เขาเริ่มสังเกตว่ามีอะไรบางอย่าง
แปลกๆ เกิดขึ้น ขณะที่สิ่งของอื่นๆ ก�ำลังถูกกระแสน�้ำพัด
ออกทะเลไปนั้น แต่ท่อนซุงที่เขาเกาะอยู่กลับลอยไปใน
ทิศทางตรงกันข้ามเพื่อกลับเข้าสู่ฝั่ง เมื่อเขาลอยเข้าใกล้
ชายหาดมากพอ เขาก็ ก ระโดดออกจากท่ อ นซุ ง แล้ ว ก็
ตะเกียกตะกายขึน้ ไปบนชายหาดเพือ่ ความปลอดภัย ทันใด
นัน้ เขาก็สงั เกตเห็น ‘ท่อนซุง’ ทีเ่ ขานัง่ มามีหางออกมา เจ้า
จระเข้ตวั นัน้ เอง
บรรดาคนที่ชอบพูดจาเยาะเย้ยถากถางมักจะบอก
ว่าการทีจ่ ระเข้ชว่ ยชีวติ ผูช้ ายคนนัน้ ไว้กเ็ พราะว่ามันอยากจะ
กินขนมปังในเช้าวันต่อมาอีกเท่านัน้ เอง แต่ผทู้ มี่ ปี ญ
ั ญารูด้ วี า่
จระเข้ตวั นัน้ เพียงแต่กำ� ลังตอบแทนความเมตตาอันมากมาย
ของผูช้ ายคนนัน้ ด้วยความเมตตากรุณาของมันนัน่ เอง
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ทีร่ กั คะ
ฉันหาลูกๆ ไม่เจอ
- ปัญญา อาตมาโชคดี ที่ เ ติ บ โตขึ้ น มาในอพาร์ ต เมนท์ เ ล็ ก ๆ ซึ่ ง
หมายความว่า โยมพ่อ โยมแม่ โยมพีช่ าย และอาตมาต้อง
อยูร่ วมกันตลอดเวลา โยมพ่อโยมแม่ของอาตมาก็ทะเลาะ
กันบ้างตามประสาสามีภรรยาทัว่ ๆ ไป แต่เวลาทีท่ า่ นคืนดี
กันอาตมาก็จะได้เห็นช่วงเวลานั้นด้วย อาตมาได้เรียนรู้
ว่าการทะเลาะกันนั้น เป็นส่วนหนึ่งของชีวิต และความ
รูส้ กึ ไม่ดตี า่ งๆ ทีเ่ กิดขึน้ จางหายไปได้อย่างง่ายดายด้วย
ความงดงามอันเกิดจากการให้อภัยซึง่ กันและกันทีเ่ รียกว่า
‘การคืนดีกนั ’
อาตมากับโยมพี่ชายอยู่ด้วยกันในห้องนอนเล็กๆ เรา

ทะเลาะกัน สร้างปัญหาด้วยกัน เติบโตมาด้วยกัน และเรียน
รูท้ จี่ ะรักกันจนตายจากกัน ถ้าอาตมามีหอ้ งนอนเป็นของตัว
เองอาตมาก็ไม่มวี นั ทีจ่ ะได้เรียนรูเ้ รือ่ งนีอ้ ย่างแน่นอน
อาตมาอ่านพบข่าวข่าวหนึ่งในหนังสือพิมพ์เกี่ยวกับผู้
หญิงคนหนึ่งในประเทศอังกฤษซึ่งเพิ่งถูกรางวัลลอตเตอรี่
ของประเทศอังกฤษเป็นเงินหลายล้านปอนด์ จากนั้นเธอก็
ซื้อคฤหาสน์อันสวยงามแห่งหนึ่งในแถบชนบทของประเทศ
อังกฤษ อีกหนึ่งปีต่อมาเธอกลับขายบ้านอันแสนงดงามใน
ราคาทีย่ อมขาดทุนแล้วก็ซอื้ บ้านหลังเล็กๆ แทน
เธออธิบายให้ฟังว่า ตอนที่อาศัยอยู่ในคฤหาสน์หลัง
มโหฬารนั้นเธอไม่เคยพบหน้าลูกๆ หรือสามีของเธอเลย
เพราะลูกชายอยูท่ ปี่ กี ด้านหนึง่ ของบ้านอันกว้างใหญ่ ลูกสาว
ก็อยูอ่ กี ส่วนหนึง่ ของบ้าน ส่วนสามีของเธอก็ยงั แยกไปอยูใ่ น
ห้องย่อยๆ ซึง่ อยูส่ ว่ นอืน่ ของบ้าน พวกเขาไม่คอ่ ยได้พบหน้า
กันบ่อยครัง้ นัก เธอเริม่ รูส้ กึ เหงามากขึน้ ขนาดของคฤหาสน์
ก�ำลังแยกเธอออกจากบรรดาคนทีเ่ ธอรัก
ตอนนี้เธอได้กลับมาอยู่ในบ้านหลังเล็กๆ อีกครั้งหนึ่ง
เธอได้พบหน้าสามีและลูกๆ ตลอดเวลา เธอได้สญ
ู เสียพืน้ ที่
อันมโหฬารของคฤหาสน์หลังนั้นแต่ได้ครอบครัวของเธอ
กลับคืนมา
บางทีส่วนหนึ่งของปัญหาของโลกสมัยใหม่อันมั่งคั่ง
ร�ำ่ รวยก็คอื เราอาศัยอยูใ่ นบ้านทีใ่ หญ่โตเกินความจ�ำเป็น ลูก
แต่ละคนมีห้องนอนส่วนตัว และการอยู่ในบ้านหลังใหญ่ๆ
แบบนั้นก็ท�ำให้แต่ละคนไม่ค่อยได้มีโอกาสพบหน้ากันบ่อย
82 ชวนม่วนชื่น ๒

นัก เราเริม่ คุน้ เคยกับการใช้ชวี ติ อยูต่ ามแบบฉบับของตัวเอง
และไม่เรียนรูท้ กั ษะการอยูร่ ว่ มกับผูอ้ นื่ พวกเราได้กลายเป็น
มนุษย์อนั แสนโดดเดีย่ วไปแล้ว
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กับดักหนูฆา่ แม่ไก่ พ่อหมู
และแม่ววั ได้อย่างไร
- การปลูกฝัง หนูหา้ ตัว แม่ไก่หนึง่ ตัว พ่อหมูหนึง่ ตัว และแม่ววั หนึง่ ตัว
เป็นเพื่อนกันและอาศัยอยู่ในฟาร์มซึ่งอยู่ห่างไกลจากที่
อืน่ ๆ พวกหนูซงึ่ อาศัยอยูใ่ นฟาร์มมักจะบอกพวกเพือ่ นๆ
ของมันให้ซ่อนตัวเวลาที่ชาวนาต้องการกินไก่ทอด ให้
แกล้งท�ำเป็นป่วย เวลาทีเ่ ขาต้องการกินไส้กรอกหมู และ
ให้หนีออกไปทีฟ่ าร์มอีกแห่งหนึง่ เวลาทีเ่ ขาถามหาเนือ้ ย่าง
แม่ไก่ พ่อหมู และแม่ววั เรียกเพือ่ นๆ ทัง้ ห้าตัวของเขาว่า
เอ็มไอ 5 (MI5 - Mouse Intelligence Five)
บ่ายวันหนึง่ หนูตวั หนึง่ แอบมองผ่านรอยแตกทีก่ ำ� แพง
เห็นชาวนาเปิดกล่องพัสดุกล่องหนึ่งออก มันเกือบจะร้อง

เสียงหลงเมือ่ เห็นว่ามีกบั ดักหนูอยูใ่ นกล่องนัน้ “แย่แล้ว พวก
เราต้องแย่แน่ๆ พวกเราชะตาขาดแน่ๆ” มันบอกกับหนูตัว
อืน่ ๆ “ท�ำยังไงกันดี”
พวกมันทัง้ หมดตัดสินใจไปขอความช่วยเหลือจากพวก
เพือ่ นๆ ของมัน
“กุก๊ ๆๆ” แม่ไก่กล่าว “ไอ้กบั ดักหนูอนั เล็กๆ นัน่ จะท�ำ
อะไรฉันได้”
“อูด๊ ” พ่อหมูกล่าว “ตอนนีฉ้ นั ก�ำลังยุง่ ไว้คอ่ ยคุยกัน
ใหม่นะ ว่าแต่ไอ้กบั ดักหนูนนั่ มันจะท�ำอะไรฉันได้”
แม่ววั ก�ำลังยุง่ วุน่ วายอยูก่ บั การเคีย้ วหญ้า จนแทบจะ
ไม่อยากพูดอะไร “มอ” และแล้วหลังจากที่ถูกเจ้าหนูตื่น
ตระหนกทัง้ หลายวิงวอนให้ชว่ ย เธอก็กล่าวว่า “ตกลง ฉันจะ
ลองคิดดู ถึงแม้วา่ มันจะไม่ใช่ปญ
ั หาของฉันก็ตาม”
ตกดึกคืนนั้น หนูตัวหนึ่งพลาดเหยียบกับดักขณะที่
ก�ำลังค้นหาอาหารว่างช่วงเทีย่ งคืน “คลิก๊ ” แล้วหนูตวั นัน้ ก็
ไปสวรรค์
หนูอีกสี่ตัวได้ยินเสียงกับดักหนูท�ำงานและวิ่งไปช่วย
ส่วนภรรยาของชาวนาก็ได้ยินเสียงนั้นเช่นกันจึงเดินออกมา
ส�ำรวจดู เมื่อเธอมองเห็นหนูตัวหนึ่งนอนตายอยู่ และมีหนู
อีกสีต่ วั ก�ำลังร้องไห้ดว้ ยความเศร้าโศกพร้อมกับผลัดกันโอบ
กอดซึง่ กันและกัน เธอก็กรีดร้องเสียงดังลัน่ แล้วก็เป็นลม
ในเช้าวันต่อมา เธอยังคงมีอาการตกใจสุดขีดและต้อง
นอนอยู่บนเตียง ชาวนาพยายามคิดหาสิ่งที่จะท�ำให้ภรรยา
ของเขามีอาการดีขนึ้ เขาคิดขึน้ มาได้อย่างหนึง่ “ซุปไก่ไงล่ะ”
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ดังนัน้ เขาจึงไปจับแม่ไก่มาเชือดคอ ใส่ลงไปต้มในหม้อ แล้ว
ก็โรยเกลือกับกระเทียม
เมือ่ บรรดาเพือ่ นๆ ของภรรยาของชาวนารูข้ า่ วว่าเธอ
ป่วย พวกเธอก็มาเยีย่ มเยียนเช่นเดียวกับทีภ่ รรยาของชาวนา
ท�ำต่อเพือ่ นๆ ชาวนาจึงต้องท�ำอาหารเลีย้ งบรรดาผูม้ าเยือน
เหล่านั้น เขาจึงสั่งเชือดพ่อหมูเพื่อท�ำสเต๊กหมูเลี้ยงแขกทั้ง
หลาย
โชคร้ายที่ภรรยาของชาวนาไม่ฟื้นจากอาการตกใจ
สุดขีดทีเ่ ห็นหนูสตี่ วั ร้องไห้คร�ำ่ ครวญ แล้วเธอก็สนิ้ ใจ มีคนมา
ร่วมงานศพมากมายและชาวนาก็ท�ำแซนด์วิชเนื้อมากมาย
เลี้ยงบรรดาผู้ที่มาไว้อาลัย ทายซิว่าเนื้อที่ใช้ท�ำแซนด์วิชมา
จากไหน แม่ววั นัน่ เอง
นัน่ คือวิธกี ารทีก่ บั ดักหนูอนั เล็กๆ สามารถฆ่าแม่ไก่ พ่อ
หมู และแม่ววั ได้ ดังนัน้ อย่าคิดว่า ‘มันไม่ใช่ปญ
ั หาของฉัน’
เวลาที่เพื่อนของโยมมาขอความช่วยเหลือ มันก็คือปัญหา
ของโยมด้วย เพราะนัน่ คือความหมายของค�ำว่าเพือ่ นนัน่ เอง
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วิธปี ฏิบตั ิ
ต่อการยกย่องสรรเสริญ
- อนัตตา ในปี 2547 อาตมาได้รบั รางวัลเหรียญจอห์น เคอร์ตนิ อัน
ทรงเกี ย รติ ซึ่ ง ตั้ ง ชื่ อ ตามนายกรั ฐ มนตรี ข องประเทศ
ออสเตรเลียในช่วงสงคราม จากการที่อาตมาได้แสดงให้
เห็นถึงคุณค่าของการมีวิสัยทัศน์ การเป็นผู้น�ำและการ
บ�ำเพ็ญประโยชน์ต่อชุมชนของประเทศออสเตรเลีย การ
มอบรางวัลได้จัดขึ้นต่อหน้าคณะบุคคลผู้ทรงเกียรติที่
มหาวิทยาลัยเคอร์ตนิ ในเมืองเพิรธ์
เมื่อมีการนิมนต์ให้อาตมากล่าวสุนทรพจน์สั้นๆ ใน
ฐานะผูร้ บั รางวัล ซึง่ อาตมาได้กล่าวว่าอาตมารูส้ กึ เป็นเกียรติ
และแปลกใจมากทีไ่ ด้รบั รางวัลดังกล่าว เพราะมีคนอืน่ ๆ อีก

มากมายในประเทศออสเตรเลียที่ได้บ�ำเพ็ญประโยชน์ต่อ
ชุมชนมากกว่าทีอ่ าตมาท�ำไป อาตมายังได้เน้นย�ำ้ ว่าอาตมา
คงไม่สามารถประสบความส�ำเร็จได้มากเช่นนีถ้ า้ ไม่ได้รบั การ
สนับสนุนอย่างมหาศาลจากคนอืน่ ๆ อีกมากมาย
ในปีถดั มา อาตมาได้รบั นิมนต์ให้ไปร่วมพิธมี อบเหรียญ
รางวัลแก่ผู้ได้รับรางวัลเหรียญจอห์น เคอร์ติน ประจ�ำปี
2548 อาตมาตกลงไปร่วมพิธดี งั กล่าว เมือ่ ได้แง่คดิ ว่า ถ้าคน
อืน่ ๆ มาร่วมงานพิธขี องอาตมา อาตมาก็ควรไปร่วมงานของ
คนอืน่ ๆ เช่นกัน
ในปีนั้นผู้ที่ได้รับเหรียญรางวัลก็คือคุณหมอโจสกี้ ซึ่ง
ขณะนั้นด�ำรงต�ำแหน่งหัวหน้าแผนกโลหิตวิทยา ณ โรง
พยาบาลส�ำคัญแห่งหนึ่งในเมืองเพิร์ธ จากการที่ได้ท�ำงาน
เกีย่ วข้องกับผูป้ ว่ ยโรคมะเร็งจ�ำนวนมาก เขาได้สงั เกตเห็นว่า
ผู ้ ป ่ ว ยเหล่ า นั้ น ได้ รั บ การรั ก ษาที่ ดี ที่ สุ ด ในโลก ไม่ ว ่ า จะ
เป็นการผ่าตัด การท�ำเคมีบำ� บัด และการฉายรังสี แต่มกั จะ
ไม่ได้รบั การดูแลเอาใจใส่หลังการรักษาอย่างเพียงพอ ดังนัน้
เขาจึงใช้อทิ ธิพลทีม่ อี ยูไ่ ม่นอ้ ยของเขาเพือ่ ให้ได้หอ้ งสองสาม
ห้องในโรงพยาบาลทีม่ คี นไข้มากมายมาจัดตัง้ เป็นศูนย์บำ� บัด
ทางเลือก ทีศ่ นู ย์แห่งนีผ้ ปู้ ว่ ยคนใดก็ตามทีไ่ ด้รบั การรักษาโรค
มะเร็งตามวิธีการของแพทย์แผนปัจจุบันก็สามารถเข้ารับ
การรักษาที่ศูนย์แห่งนี้ได้เช่นกันโดยที่ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย
ไม่วา่ จะเป็นการฝังเข็ม การนวดเท้า เรกิบำ� บัด (พลังงานชีวติ
ครอบจักรวาล) รวมทัง้ การรักษาแบบอืน่ ๆ ทีค่ ล้ายๆ กันนี้ ซึง่
มักจะถือว่าไม่ใช่วิธีการทางวิทยาศาสตร์ เขาให้เหตุผลว่า
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อย่างน้อยที่สุดวิธีการดังกล่าวเป็นการท�ำให้ผู้ป่วยเหล่านี้
รู้สึกสบาย ผ่อนคลาย และรู้สึกว่าได้รับการดูแลเอาใจใส่
อย่างเช่นเวลาทีค่ นมานวดเท้าให้เป็นเวลาครึง่ ชัว่ โมง เขาเคย
ถูกเพื่อนหมอด้วยกันหัวเราะเยาะ แต่เขาก็มุ่งมั่นท�ำงานต่อ
ไปจนกระทั่งได้รับผลตอบรับด้านบวกอย่างน่าอัศจรรย์
อาตมาได้รบั แรงบันดาลใจจากเรือ่ งของเขาเป็นอย่างยิง่
จากนัน้ คุณหมอโจสกีก้ ถ็ กู เชิญให้กล่าวสุนทรพจน์ใน
ฐานะผูไ้ ด้รบั รางวัล ซึง่ เขาได้กล่าวว่าเขารูส้ กึ เป็นเกียรติและ
แปลกใจมากที่ได้รับรางวัลดังกล่าว เพราะมีคนอื่นๆ อีก
มากมายในประเทศออสเตรเลียที่ได้บ�ำเพ็ญประโยชน์ต่อ
ชุมชนมากกว่าที่เขาท�ำไป เขายังได้ชี้แจงด้วยว่าเขาคงไม่
สามารถประสบความส�ำเร็จได้มากเช่นนี้ถ้าไม่ได้รับการ
สนับสนุนอย่างมหาศาลจากคนอืน่ ๆ อีกมากมาย
อาตมาคิดอยู่ในใจขณะที่นั่งรวมอยู่กับผู้ฟังคนอื่นๆ
“เอ๊ะ นัน่ มันสุนทรพจน์ของเราเมือ่ ปีทแี่ ล้วนีน่ า” มันใช่จริงๆ
นั่นแหละ เพราะนั่นก็คือสุนทรพจน์ที่บรรดาผู้ที่ได้รับการ
ยกย่องสรรเสริญต่อสาธารณชนเกือบทุกคนชอบใช้กนั
ในกรณีของคุณหมอโจสกีน้ นั้ เป็นทีแ่ น่ใจได้โดยไม่ตอ้ ง
มีข้อกังขาเลยที่เขาคือบุคคลที่สมควรได้รับการเชิดชูเกียรติ
ด้วยการมอบรางวัลเหรียญจอห์น เคอร์ติน แล้วมันก็ท�ำให้
อาตมาคิดอยู่ในใจว่า อาตมาสมควรได้รับรางวัลนี้เมื่อปีที่
แล้วจริงๆ หรือ แต่นักวิชาการผู้มีภูมิปัญญาในระดับสูง
มากมายหลายท่ า นได้ ท� ำ การวิ จั ย งานที่ อ าตมาท� ำ และ
ผลลัพธ์ตา่ งๆ ทีเ่ กิดขึน้ อย่างละเอียด ถีถ่ ว้ น และผลก็ออกมา
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ว่าอาตมาเป็นผูส้ มควรได้รบั รางวัลนี้ แล้วอาตมามีสทิ ธิอ์ ะไร
ที่จะไปข้องใจการตัดสินอย่างชาญฉลาดและเชี่ยวชาญนั้น
ด้วย ดังนัน้ อาตมาจึงสรุปได้วา่ ใช่แล้ว ทัง้ คุณหมอโจสกีแ้ ละ
อาตมาเป็นผู้ที่สมควรได้รับรางวัลนี้ทั้งคู่ เพียงแต่ได้รับกัน
คนละปีเท่านัน้
ต่อไปนี้เวลาที่อาตมาได้รับการยกย่องสรรเสริญจาก
ผูท้ รงคุณวุฒทิ งั้ หลาย อาตมาก็จะตอบแทนความฉลาดปราด
เปรื่องของพวกเขาด้วยความเคารพ โดยการยอมรับการ
ยกย่องสรรเสริญนัน้ และพูดว่า “ขอบคุณนะ โยมยกย่องถูก
คนแล้ว”
การตอบรับของอาตมาท�ำให้ทกุ คนหัวเราะ เพราะมัน
ฟังดูแปลกๆ แต่เมือ่ พวกเขาเข้าใจความหมาย ก็เริม่ ยอมรับ
การยกย่องสรรเสริญตัวเองเช่นกัน ซึ่งท�ำให้แตกต่างอย่าง
มหาศาลต่อความสุขของพวกเขา
อาตมาขอสรุปส่งท้ายว่า เมื่อก่อนอาตมามักปฏิเสธ
การยกย่องสรรเสริญ เพราะได้รับการสั่งสอนมาว่ามันจะ
ท�ำให้คนเรากลายเป็นคนหยิง่ ยโส แต่ไม่ใช่เลย การได้รบั การ
ยกย่องสรรเสริญกลับท�ำให้โยมเป็นคนโอบอ้อมอารีตา่ งหาก
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๒๕

กฎสิบห้าวินาทีของ
การยกย่องสรรเสริญ
- การปลูกฝัง การวิจยั ทางจิตวิทยาบอกว่า กว่าเราจะได้ยนิ การยกย่อง
สรรเสริญนั้นต้องมีการพูดติดต่อกันเฉลี่ยเป็นเวลานาน
ประมาณสิบห้าวินาที แต่การวิพากษ์วจิ ารณ์ในแง่ลบนัน้
เราจะได้ยนิ ในทันที
พวกเราจะรูส้ กึ อึดอัดเวลาทีไ่ ด้รบั การยกย่องสรรเสริญ
พวกเราจึงมักจะปฏิเสธสิง่ เหล่านัน้ โดยการคิดไปต่างๆ นานา
ว่า
“ยายคนนีพ้ ดู เรือ่ งอะไรกันนะ”
“เขาก�ำลังเมาหรือบ้าเนีย่ ”
“จะต้องมีจดุ ประสงค์อนื่ แอบแฝงอยูแ่ น่ๆ”

ดังนัน้ ถ้าโยมต้องการจะบอกกับภรรยาว่าเธอเป็นคน
ดีแค่ไหน หรือบอกกับสามีวา่ โยมชืน่ ชมเขามากขนาดไหน ก็
ขอให้ออกไปซื้อนาฬิกาจับเวลา หรือจับตาดูนาฬิกาแขวน
ผนัง แล้วก็พดู สิง่ ทีต่ อ้ งการพูดไปเรือ่ ยๆ ลองจับเวลาดูนะว่า
หลังจากทีเ่ วลาผ่านไปสิบห้าวินาทีแล้วพวกเขาจึงจะเริม่ รูส้ กึ
กับการยกย่องสรรเสริญนัน้ อย่างจริงจัง
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๒๖

วิธกี ารแบบแซนด์วชิ
- การปลูกฝัง -

สิง่ ทีม่ กั จะเกิดขึน้ บ่อยๆ ในเวลาทีเ่ ราต้องการต�ำหนิใครสัก
คนนั้น เรามักจะพูดออกไปอย่างไม่มีทักษะจนท�ำให้อีก
ฝ่ายรูส้ กึ ต่อต้าน แล้วเราก็จะเสียความรูส้ กึ ดังนัน้ ต่อไป
เราก็จะไม่อยากทีจ่ ะแสดงความคิดเห็นต่อบุคคลอืน่ ๆ อีก
ต่อไป จึงท�ำให้ปญ
ั หาเดิมๆ เลวร้ายลงเรือ่ ยๆ
ลองจินตนาการว่ามีบริษัทแห่งหนึ่ง ซึ่งผู้จัดการรู้สึก
ตะขิดตะขวงใจทีจ่ ะตักเตือนพนักงานคนหนึง่ ทีก่ ระท�ำความ
ผิด เพราะว่าเธอเป็นคนทีไ่ ม่ชอบความขัดแย้ง บริษทั แห่งนัน้
ก็จะต้องเกิดความเสียหาย หรือถ้าผูฝ้ กึ สอนกีฬาคนหนึง่ มัว
แต่รีรอที่จะต�ำหนินักกีฬาในทีมที่เล่นกีฬาผิดพลาดเพราะ

กลัวว่าจะท�ำให้เกิดความขัดแย้งขึ้น ก็จะท�ำให้ทีมนั้นต้อง
พ่ า ยแพ้ พวกเรามี ห น้ า ที่ ที่ จ ะต้ อ งกล่ า วต� ำ หนิ อ ย่ า งถู ก
กาลเทศะ ซึง่ สามารถท�ำได้ดงั นี้
อันดับแรก ให้กล่าวค�ำชมเชยคนทีโ่ ยมต้องการต�ำหนิ
ก่ อ น พู ด ชมเชยให้ ฟ ั ง ดู ห นั ก แน่ น แต่ ต รงไปตรงมา ซึ่ ง
วัตถุประสงค์ของการกล่าวชมเชยก็เพือ่ แสดงให้เห็นว่า เราให้
เกียรติเขา เห็นคุณค่าของการเสียสละของเขา และเราไม่ได้
ต้องการจะท�ำร้ายความรูส้ กึ ของเขา
การชมเชยยังช่วยท�ำให้คนเราอยากรับฟังสิ่งที่ได้ยิน
เราไม่ค่อยจะใส่ใจกับสิ่งที่คนอื่นพูดกับเรามากนักเพราะเรา
ชอบฟังแต่สิ่งที่เราอยากจะให้เขาพูดกับเรามากกว่า การ
ชมเชยเป็นเหยื่อล่อให้เราออกมาจากที่ซ่อนตัวภายในจิตใจ
เพือ่ ปกป้องตัวเอง จึงท�ำให้เราสามารถได้ยนิ สิง่ ทีค่ นอืน่ พูดได้
อย่างชัดเจน คนทุกคนชอบฟังการชมเชย ดังนัน้ หูของเราก็
จะเปิดรับฟังค�ำชมได้ไม่จำ� กัด
จากนัน้ เราก็เริม่ บอกเขาด้วยการต�ำหนิ ซึง่ แน่นอนว่า
จะต้องเป็นเชิงเปรียบเปรย เช่น “แต่....” แล้วค�ำต�ำหนิกจ็ ะ
ผ่านเข้าหูไปได้
ประการสุดท้าย เราก็เสริมด้วยการชมเชยทีฟ่ งั ดูหนัก
แน่นอีกครัง้ และกล่าวเสริมว่าเราไม่ได้ปฏิเสธตัวตนของเขา
เพียงแต่ตอ้ งการชีใ้ ห้เห็นความผิดพลาดเพียงแค่ขอ้ สองข้อใน
บรรดาข้อดีมากมาย ซึง่ เราเพิง่ พูดให้ฟงั ไปแล้ว
ผลลัพธ์ทไี่ ด้กค็ อื ผูถ้ กู ต�ำหนิกจ็ ะยอมรับการต�ำหนิโดย
ไม่รสู้ กึ ว่าถูกดูหมิน่ ผูจ้ ดั การก็สามารถปฏิบตั หิ น้าทีไ่ ด้โดยไม่
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ท�ำให้เสียความรู้สึกในภายหลัง และปัญหาก็สามารถได้รับ
การแก้ไขเป็นอย่างดี
การชมเชยในครั้งแรกก็คือ ขนมปังแผ่นบนสุดของ
แซนด์วชิ ค�ำต�ำหนิกค็ อื ไส้แซนด์วชิ ส่วนการชมเชยครัง้ หลัง
สุดก็คอื แผ่นขนมปังทีอ่ ยูด่ า้ นล่างสุดนัน่ เอง ดังนัน้ วิธกี ารนีจ้ งึ
ถูกเรียกว่า “วิธกี ารแบบแซนด์วชิ ”
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๒๗
กฎ ๗๐%

- การไตร่ตรอง -

ก่อนทีอ่ าตมาจะบวชเป็นพระสงฆ์ อาตมาเคยสอนหนังสือ
อยูท่ โี่ รงเรียนมัธยมปลายแห่งหนึง่ ในประเทศอังกฤษ ใคร
ก็ตามทีส่ อนเด็กวัยรุน่ มักจะมีอาการเครียดมากพอทีค่ ดิ จะ
ทิง้ ชีวติ ทางโลกเพือ่ บวชเป็นพระกันทัง้ นัน้
ตอนที่อาตมาต้องออกข้อสอบคณิตศาสตร์เป็นครั้ง
แรก อาตมาได้ขอค�ำแนะน�ำจากครูอาวุโสท่านหนึง่ ซึง่ ท่าน
ได้ให้ค�ำแนะน�ำว่าไม่ควรจะออกข้อสอบให้ยากจนเกินไป
เพราะถ้าคะแนนเฉลีย่ ออกมาแค่ 30-40% พวกเด็กนักเรียน
ก็จะหมดก�ำลังใจ พวกเขาจะเริม่ คิดว่าคณิตศาสตร์เป็นวิชาที่
ยากเกินไปแล้วก็ไม่อยากจะเรียน แต่ถ้าข้อสอบง่ายเกินไป

และคะแนนเฉลีย่ สูงถึง 90 - 100% ข้อสอบก็จะไม่มคี วาม
หมายใดๆ
ดังนั้น ท่านจึงแนะน�ำให้อาตมาออกข้อสอบโดยมีจุด
มุ่งหมายให้คะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 70% ซึ่งวิธีนี้จะเป็นการ
กระตุ้นให้นักเรียนได้ใช้ความสามารถทางคณิตศาสตร์ของ
ตัวเองได้ดี และอีก 30% ของข้อสอบที่พวกเขาท�ำผิดนั้น
อาตมาซึง่ เป็นครูของพวกเขา จะสามารถตรวจสอบจุดอ่อน
ต่างๆ และน�ำมาอธิบายให้เข้าใจในบทเรียนต่อๆ ไป ดังนัน้
การสอบจะแบ่งได้เป็นการให้กำ� ลังใจ 70% และการเรียนรู้
อีก 30%
ต่อมา อาตมาก็คิดได้ว่าชีวิตคนเราก็มีวิถีทางเช่น
เดียวกันนี้ ถ้าคะแนนเฉลีย่ ของการทดสอบในชีวติ มีเพียง 30
ถึง 40% โยมก็จะรูส้ กึ เสียก�ำลังใจ หรือแม้กระทัง่ ก่อให้เกิด
ความหดหู่และสิ้นหวังต่อชีวิต แต่ถ้าชีวิตของโยมมักจะมี
คะแนนเฉลีย่ ถึง 90 - 100% เสมอ โยมก็จะเกิดการเรียนรู้
น้อยมากและไม่เกิดความก้าวหน้า แต่ถ้าคะแนนเฉลี่ยของ
ชีวติ โยมอยูท่ รี่ ะดับประมาณ 70% เมือ่ นัน้ โยมก็จะมีความ
ส�ำเร็จในชีวติ มากพอทีจ่ ะรักษาแรงจูงใจ และมีความล้มเหลว
มากพอที่จะท�ำให้เกิดการเรียนรู้เพื่อให้เติบโตขึ้นมาเป็น
บุคคลทีส่ มบูรณ์
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๒๘

การลดความคาดหวัง
- การไตร่ตรอง -

กฎ 70% พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าท�ำไมพวกเราไม่ควรคาด
หวังให้ชีวิตเต็ม 100% และแสดงให้เห็นว่าท�ำไมความ
ล้มเหลวในชีวติ ทีเ่ กิดขึน้ ในบางครัง้ จึงถือเป็นเรือ่ งปกติ ให้
ตั้งเป้าหมายกับความล้มเหลวไว้ 30% แล้วโยมก็จะมี
ชีวติ ทีส่ มบูรณ์พนู สุข การทีไ่ ม่ได้ตงั้ เป้าหมายให้กบั ความ
ล้มเหลวเลยจะท�ำให้โยมรู้สึกเครียด หวาดกลัว และ
พยายามควบคุมทุกสิ่ง จนกระทั่งท�ำให้ชีวิตของโยมไม่มี
ความสุขแม้แต่น้อย ดังนั้นควรลดความคาดหวังเหลือ
70% แล้วเริม่ ใช้ชวี ติ อย่างมีความสุขได้แล้ว
พวกเรามักคาดหวังในตัวสามีหรือภรรยาของเราไว้สงู
มาก จนกระทั่งเราเห็นได้ว่าว่าไม่ใช่เรื่องง่ายๆ ที่จะรักษา

ความสัมพันธ์ให้ยั่งยืนได้ ดังนั้น ถ้าสามีของโยมได้คะแนน
เพียง 70% ให้เก็บเขาไว้ ถ้าภรรยาของโยมได้คะแนน
98% ก็บอกให้เธอผ่อนคลายให้มากขึ้น และหัดท�ำผิดเสีย
บ้าง ไม่เช่นนัน้ โยมจะทิง้ เธอไป
พ่อแม่ควรจะลดความคาดหวังต่อลูกๆ เพราะมีเด็ก
เพียงครึ่งหนึ่งเท่านั้น ที่สามารถจะมีการเรียนอยู่ในระดับ
ท๊อป 50% ของนักเรียนทัง้ หมด ส่วนลูกๆ ก็ควรลดความ
คาดหวังต่อพ่อแม่ด้วยเช่นกัน เพราะต่างคนก็ก�ำลังเรียนรู้
เช่นกัน
ความจริงแล้ว อาตมามักแนะน�ำพ่อแม่ทนี่ บั ถือศาสนา
พุทธว่าถ้าลูกๆ มีระดับการเรียนอยูใ่ นระดับท๊อป 10% ของ
ชั้นหรือระดับท้าย 10% ของชั้น ก็ถือว่าพวกเขาไม่ใช่ชาว
พุทธที่ดี เพราะว่าชาวพุทธที่ดีควรปฏิบัติตามหลักธรรมค�ำ
สอนทีว่ า่ ‘ทางสายกลาง’ ดังนัน้ ถ้าลูกของโยมมีผลการเรียน
ในระดับกลางๆ นัน่ แหละพวกเขาจึงเป็นชาวพุทธทีด่ ี
ชายหนุ่มอยากมีแฟนสวยๆ หญิงสาวก็อยากมีสามี
รวยๆ คนเหล่านัน้ ควรจะลดความคาดหวังลงเพือ่ จะได้มชี วี ติ
ทีม่ คี วามสุขมากขึน้ เวลาทีช่ ายหนุม่ คนหนึง่ แต่งงานกับหญิง
สาวทีม่ หี น้าตาสวย เขาจะต้องคอยหึงหวงเธอไปตลอดชีวติ
คอยแต่กงั วลว่าหญิงสาวจะถูกพวกผูช้ ายทีห่ มกมุน่ ในกามมา
ล่อลวงเธอไป แต่ถา้ เขาแต่งงานกับหญิงสาวทีห่ น้าตาไม่สวย
เขาก็จะไม่มอี ะไรทีต่ อ้ งเป็นห่วง ถ้าหญิงสาวคนหนึง่ แต่งงาน
กับคนรวย เธอก็จะต้องคอยระแวงสงสัยอยูต่ ลอดเวลาว่าเขา
อาจจะมีความสัมพันธ์กบั ผูห้ ญิงคนอืน่ แต่ถา้ เธอแต่งงานกับ
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ผู้ชายจนๆ เขาก็ไม่มีปัญญาที่จะไปมีภรรยาน้อยได้ ดังนั้น
ชีวติ แต่งงานของเธอก็จะมัน่ คง แล้วเธอก็จะไม่ตอ้ งกังวลใดๆ
นีก่ ค็ อื ตัวอย่างอีกหนึง่ ตัวอย่างทีแ่ สดงให้เห็นว่า การลดความ
คาดหวังท�ำให้ชวี ติ มีความสุขและความสนุกขึน้ ได้อย่างมาก
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ความผิดทีต่ อ้ งจดจ�ำ
มากทีส่ ดุ สามครัง้
ของอาตมา
- อนัตตา -

อาตมาไม่เคยคาดหวังให้ตัวเองเป็นคนสมบูรณ์แบบ ใน
ความเป็นจริงอาตมาชอบการท�ำผิดด้วยซ�ำ้ เพราะว่าเวลา
ทีอ่ าตมาเล่าเรือ่ งทีอ่ าตมาท�ำอะไรเซ่อๆ ซ่าๆให้เพือ่ นๆ ฟัง
พวกเขาก็พากันหัวเราะกันอย่างสนุกสนาน ดังนัน้ ความ
เซ่อซ่าของอาตมาจึงเป็นการเพิม่ ความสุขให้แก่โลกใบนี้
(1)
อาตมาเพิ่ ง จะเสร็ จ สิ้ น จากการสอนการปฏิ บั ติ

วิปัสสนากรรมฐานเป็นเวลาเก้าวันที่เมืองปีนัง แล้วบรรดา
เจ้าภาพก็ก�ำลังมาส่งอาตมาที่สนามบิน พวกเขาซื้อกาแฟ
แก้วหนึง่ ซึง่ ทัง้ เข้มข้นและหวานจัดด้วยการเติมไอศกรีมลงไป
มาถวายอาตมา ก่อนทีอ่ าตมาจะขึน้ เครือ่ งบิน
ขณะที่ อ าตมาเริ่ ม ดู ด น�้ ำ หวานรสเลิ ศ จากหลอด
ปรากฏว่าอาตมาดูดไม่ขึ้น อาตมาจึงดูดแรงขึ้นแต่ยังไม่มี
อะไรผ่านหลอดขึน้ มาอยูด่ ี หลอดอันนัน้ ต้องตันแน่ๆ ดังนัน้
อาตมาจึงพยายามดูดอย่างแรงมาก แล้วอาตมาก็สงั เกตเห็น
ท่านเจ้าภาพทัง้ หลายก�ำลังแอบหัวเราะคิกคัก ส่วนคนอืน่ ๆ ก็
ก�ำลังเอามือปิดปากและพยายามไม่หวั เราะเพือ่ ไม่ให้เป็นการ
เสียมารยาท ดังนั้น อาตมาจึงหยิบหลอดออกมาจากแก้ว
แล้วก็ได้รวู้ า่ สิง่ ทีถ่ อื อยูน่ นั้ คือ ช้อนพลาสติก
ที่บ้านของอาตมานั้น ช้อนจะท�ำด้วยโลหะ มีด้าม
แบนๆ กว้างๆ ไม่ใช่บางๆ กลมๆ และท�ำด้วยพลาสติกเหมือน
กับหลอดในร้านกาแฟสมัยใหม่แบบนี้ แล้วกาแฟก็เข้มข้น
เกินกว่าทีจ่ ะมองเห็นส่วนปลายของเจ้าแท่งพลาสติกนัน่ แต่
อย่างไรก็ตาม อาตมาก็ระเบิดเสียงหัวเราะออกมาท�ำให้
บรรดาท่านเจ้าภาพได้ร่วมหัวเราะด้วย อาตมาได้ท�ำให้คน
มากมายมีความสุขร่วมกัน
(2)
การศึกษาธรรมะตอนทีอ่ าตมาบวชเป็นพระสงฆ์ใหม่ๆ
นั้ น อาตมาไปจ� ำ พรรษาอยู ่ ที่ วั ด ทางภาคอี ส านของ
ประเทศไทย ซึ่งอยู่ภายใต้การดูแลของหลวงพ่อชา ท่าน
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อาจารย์ทางการปฏิบตั วิ ปิ สั สนากรรมฐานทีม่ ชี อื่ เสียง ตอนที่
อาตมาเดินทางมาถึงประเทศไทยใหม่ๆ นัน้ อาตมาพูดภาษา
ไทยไม่ได้สกั ค�ำ อาตมาก็เลยต้องหัดพูดภาษาไทยแบบ ‘เรียน
รูร้ ะหว่างท�ำงาน’
วันหนึ่งอาตมาต้องการใช้สบู่สักก้อน สิ่งที่ปฏิบัติอยู่
เป็นประจ�ำก็คอื เดินไปหาหลวงพ่อชา และแน่นอนว่าต้องพูด
เป็นภาษาไทย สบูใ่ นภาษาไทยพูดว่า ‘สบู’่ แต่อาตมาพูดว่า
“สะโป” ซึง่ บังเอิญมีเสียงคล้ายกับค�ำว่า สับปะรด
หลวงพ่อชาถามอาตมาว่าจะเอาสับปะรดไปท�ำไม
อาตมาก็ตอบว่า “ใช้อาบน�้ำครับ” หลวงพ่อชาหัวเราะจน
แทบจะตกจากเก้าอี้ แล้วท่านก็อารมณ์ดอี ยูห่ ลายวัน เวลาที่
เล่าให้ลกู ศิษย์ชาวไทยทีม่ าเยีย่ มท่านว่า “ชาวตะวันตกพวกนี้
ใช้สบั ปะรดอาบน�ำ้ ประหลาดจริงๆ”
ความผิดที่เกิดจากการพยายามที่จะพูดภาษาไทย
ท�ำให้เกิดช่วงเวลาแห่งความสุขให้แก่ท่านอาจารย์ของ
อาตมา
(3)
ครัง้ หนึง่ อาตมาถูกนิมนต์ไปสวดในงานฌาปนกิจศพ
บุพการีของลูกศิษย์ชาวศรีลงั กาคนหนึง่ อาตมายืนอยูท่ หี่ น้า
แท่ น สวดมนต์ ใ นสถานประกอบพิ ธี ฌ าปนกิ จ เพื่ อ กล่ า ว
ไว้อาลัยในงานพิธที จี่ ดั ขึน้ ตามแบบศาสนาพุทธ แล้วอาตมาก็
เริม่ ต้นพูดว่า “อาตมาได้มาร่วมพิธใี นวันนี้ เพือ่ เป็นการแสดง
ความอาลัยและความเคารพต่อคุณแม่ของเพื่อนอาตมา ซึ่ง
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ได้จากพวกเราไปเมือ่ ไม่นานมานี”้
ชื่อของชาวศรีลังกานั้น ยาวมากและยากเกินกว่าที่
ชาวตะวันตกจะออกเสียงได้ อาตมาจึงเรียกท่านว่า “คุณแม่
ของเพือ่ นอาตมา”
ขณะนั้นเองที่สุภาพสตรีสูงวัยท่านหนึ่งที่นั่งอยู่ด้าน
หน้าได้ลกุ ขึน้ ยืน พร้อมกับพูดขัดจังหวะการกล่าวสุนทรพจน์
ต้อนรับผูร้ ว่ มงานของอาตมาอย่างขุน่ เคืองว่า “คนทีต่ ายคือ
สามีของฉัน ไม่ใช่ฉนั ”
ทุกคนหัวเราะครืน อาตมาคิดว่าแม้แต่โลงศพยังสั่น
สะเทือนไปด้วย จึงท�ำให้งานพิธดี งั กล่าวกลายเป็นการเฉลิม
ฉลองชีวิตของผู้วายชนม์อย่างแท้จริงเพราะช่างเต็มไปด้วย
ความทรงจ�ำอันมีความสุขจนกระทัง่ ช่วงสุดท้ายของชีวติ
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ฆ่าตัวตายแล้วไปไหน
- การให้อภัย -

ในตอนบ่ายวันหนึ่ง อาตมาได้รับโทรศัพท์จากครอบครัว
ชาวพุทธครอบครัวหนึ่งว่าพวกเขาก�ำลังเดินทางมาพบ
อาตมาหลังเสร็จสิ้นการให้ปากค�ำกับต�ำรวจ เช้าวันนั้น
พวกเขาตื่นขึ้นมาพบกับสิ่งที่เป็นฝันร้ายที่เลวร้ายที่สุด
ของพ่อแม่ เพราะได้พบว่าลูกชายอายุสิบเจ็ดปีแขวนคอ
ตาย
การฆ่าตัวตายในหมู่เด็กวัยรุ่นส่วนใหญ่นั้นเป็นเรื่องที่
เกินการคาดเดาอย่างสิน้ เชิง เด็กคนนีม้ เี พือ่ นฝูงมากมายและ
ไม่เคยแสดงออกถึงอาการซึมเศร้าเลย เขาดูมีความสุขกับ
การเรียนทีโ่ รงเรียนและก�ำลังสอบเข้ามหาวิทยาลัย ซึง่ คาดว่า
เขาจะสามารถท�ำคะแนนสอบได้ดีมาก ไม่มีสัญญาณอะไร

บอกเหตุลว่ งหน้าในสิง่ ทีเ่ ขาจะท�ำแม้แต่นอ้ ย
ทั้งพ่อและแม่ก�ำลังดิ้นรนต่อสู้กับความรู้สึกผิด และ
ถามตัวเองซ�้ำไปซ�้ำมาว่าพวกเขาควรจะได้ท�ำหรือพูดอะไร
เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์เช่นนี้ขึ้น เดชะบุญที่ศาสนา
พุทธเป็นศาสนาที่ไม่กล่าวโทษบุคคลใดบุคคลหนึ่งจนกลาย
เป็นความรู้สึกผิด อาตมาปลอบใจพวกเขาว่า พวกเขาไม่
สมควรถูกต�ำหนิเลย การฆ่าตัวตายเช่นนี้สามารถเกิดขึ้นได้
แม้แต่กบั พ่อแม่ทมี่ คี วามเอาใจใส่และขยันหมัน่ เพียร ซึง่ พวก
เขาก็ยอมรับเรือ่ งนี้
จากนั้น พวกเขาแสดงให้เห็นถึงความวิตกกังวลเป็น
อย่างมาก ซึ่งอาตมาสามารถอธิบายได้เพียงว่าเป็นอาการ
‘ขวัญหนีดีฝ่อกับเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นกับลูกชายของ
พวกเขาหลังจากการเสียชีวติ เช่นนัน้ ’ ชาวพุทธนัน้ เชือ่ ว่าการ
กลับชาติมาเกิดมีอยู่จริง และเคยรู้มาว่าคนที่ฆ่าตัวตายจะ
ต้องไปเกิดในนรก
มันเจ็บปวดมากพอแล้วที่ต้องพบว่าลูกชายฆ่าตัวตาย
แต่การจินตนาการว่าลูกชายจะต้องทนทรมานกับความเจ็บ
ปวดอันแสนสาหัสเช่นนัน้ ในภายหลัง ยิง่ เพิม่ ความปวดรวด
ร้าวต่อความทุกข์ทรมานให้แก่ผู้เป็นพ่อแม่อย่างถึงที่สุด ไม่
ว่าพวกเราจะเชือ่ เรือ่ งชีวติ หลังความตายหรือไม่ แต่พวกเรา
ทุกคนก็อยากจะได้ยนิ ว่าคนรักของเราทีเ่ พิง่ เสียชีวติ นัน้ ‘ได้
ไปสู่สุคติ’ ลองนึกดูสิว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเรามีความเชือ่
ว่าตอนนี้ผู้ที่จากเราไปต้องไปอยู่ในสถานที่ที่มีสภาพแย่ลง
มากกว่าทีเ่ คยอยู่
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จากการที่ได้ทราบว่าลูกชายของพวกเขาก�ำลังเตรียม
ตัวสอบเข้ามหาวิทยาลัยในเร็วๆ นี้ อาตมาจึงถามพ่อแม่คนู่ นั้
ว่ าลู ก ชายที่เสียชีวิตจะต้องสอบกี่วิช า และแต่ ล ะวิ ช ามี
ข้อสอบกี่ชุด พวกเขารู้สึกงุนงงว่า ท�ำไมอาตมาถามค�ำถาม
แบบนีใ้ นเวลาเช่นนี้ แต่กต็ อบด้วยท่าทีนอบน้อมว่าลูกชายจะ
ต้องสอบสีว่ ชิ า และแต่ละวิชามีขอ้ สอบสองชุด พวกเขาบอก
ด้วยว่าในข้อสอบหนึง่ ชุดจะมีคำ� ถามประมาณแปดข้อ
“หมายความว่าการที่จะเข้าไปเรียนในมหาวิทยาลัย
ของออสเตรเลียได้ ต้องท�ำข้อสอบทั้งหมดหกสิบสี่ข้อ”
อาตมากล่าว “จะเกิดอะไรขึ้นถ้ามีนักเรียนคนหนึ่งตอบ
ค�ำถามจ�ำนวนหกสิบสามข้อได้อย่างถูกต้องสมบูรณ์ แต่ข้อ
สุดท้ายตอบผิดหมดเลย ทางมหาวิทยาลัยจะรับเขาไหม”
พ่อแม่ทั้งสองคนยิ้ม พร้อมกับตอบว่า “รับแน่นอน
ครับ/ค่ะ” พวกเขาเข้าใจการอุปมาอุปไมยของอาตมา
ลูกชายของพวกเขาจะไม่ต้องไปเกิดในที่ใหม่ที่ทุกข์
ทรมานเพียงเพราะว่าเขาฆ่าตัวตาย เปรียบได้กับการที่ไม่มี
นักเรียนคนใดที่จะต้องพลาดโอกาสเรียนในมหาวิทยาลัย
เพี ย งเพราะเขาตอบค� ำ ถามข้ อ สุ ด ท้ า ยผิ ด เพี ย งข้ อ เดี ย ว
ลูกชายของพวกเขาเป็นเด็กดีมจี ติ ใจโอบอ้อมอารี ดังนัน้ เขา
ได้ตอบค�ำถามในข้อทดสอบการใช้ชีวิตได้อย่างดีเยี่ยมได้
มากมายหลายข้อ ซึง่ สามารถท�ำให้เขาสมควรได้ไปเกิดใหม่
ในทีท่ ดี่ อี ย่างแน่นอน
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ประโยชน์สามประการ
ของการตายตอนที่
เครือ่ งบินระเบิด
- การไตร่ตรอง -

อาตมาเดินทางต่างประเทศบ่อยมาก จนกระทั่งมีเพื่อนๆ
หลายคนห่วงใยความปลอดภัยในการเดินทางโดยเครื่อง
บินของอาตมา เครือ่ งบินคือเป้าหมายอันดับหนึง่ ของพวก
ผู้ก่อการร้าย และยิ่งอาตมาเดินขึ้นเครื่องบินบ่อยเท่าไรก็
ยิ่งเป็นการเพิ่มโอกาสให้อาตมาต้องตายเพราะเครื่องบิน
ถูกวางระเบิดโดยพวกมือระเบิดพลีชพี มากขึน้ ด้วย
เพื่อเป็นการท�ำให้เพื่อนๆ ของอาตมารู้สึกสบายใจ
อาตมาจึงบรรยายถึงประโยชน์สามประการของการตาย

ตอนทีเ่ ครือ่ งบินระเบิดทีร่ ะดับ 30,000 ฟุต ดังนี้
การฌาปนกิจแบบส�ำเร็จรูป ถ้าโยมต้องจัดงานเผาศพ
ให้กบั ญาติสนิทสักคนหนึง่ โยมก็จะรูด้ วี า่ มันยากล�ำบากมาก
แค่ไหนทีต่ อ้ งจัดการติดต่อบริษทั รับจัดงานศพ เลือกโลงศพ
แจ้งให้บรรดาเพือ่ นๆ และญาติๆ ทุกคนทราบ ลางานเพือ่ จัด
พิธกี ารต่างๆ และโดยปกติกจ็ ะต้องเลีย้ งอาหารแก่แขกทีม่ า
ร่วมงานหลังจากเสร็จพิธี แต่สมมุตวิ า่ คุณย่าของโยมเสียชีวติ
จากเหตุการณ์เครือ่ งบินระเบิดในระหว่างเดินทาง ทุกอย่าง
ถูกจัดการไปเรียบร้อยแล้ว ไม่ตอ้ งจ้างคนด�ำเนินงาน ไม่ตอ้ ง
มีโลงศพหรือการขอลางานเพื่อจัดงานเผาศพ หรือแม้แต่
การน�ำเถ้ากระดูกไปโปรยก็ได้รับการจัดการเรียบร้อยแล้ว
นี่ก็คือ การฌาปนกิจศพแบบส�ำเร็จรูป ซึ่งเป็นประโยชน์
ประการแรก
ความคุม้ ค่า มีคนพูดว่าค่าใช้จา่ ยในการจัดงานศพนัน้
แพงมาก (เพือ่ ร่างไร้วญ
ิ ญาณทีน่ อนอยูใ่ นโลง) แต่บรรดาลูกๆ
หลานๆ ก็ตอ้ งจัดพิธศี พอย่างสมฐานะ เพราะไม่สามารถจัด
งานศพแบบลดแลกแจกแถมซึ่งเป็นข้อเสนอพิเศษในช่วง
เวลาเพียงอาทิตย์เดียวให้แก่คณ
ุ ย่าผูเ้ ป็นทีร่ กั ของพวกเขาได้
แต่ถ้าคุณย่าตายในเหตุการณ์เครื่องบินระเบิดโดยผู้ก่อการ
ร้าย ไม่เพียงแต่ไม่ต้องเสียค่าจัดงานศพเท่านั้น แต่บรรดา
ลูกๆ หลานๆ ยังจะได้รบั เงินประกันก้อนโตจากสายการบิน
อีกด้วย และสุดท้ายพวกเขาก็ยงั จะได้รบั ประโยชน์จากการ
เสียชีวติ ของคุณย่า
ภพหน้าอันดีกว่าเดิม ประโยชน์ทดี่ ที สี่ ดุ ก็คอื ประการ
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สุดท้ายนี้ เพราะถ้าคุณย่าเสียชีวิตในเหตุการณ์เครื่องบิน
ระเบิดทีร่ ะดับความสูง 30,000 ฟุต ก็จะเป็นการเสียชีวติ ที่
อยูใ่ กล้สวรรค์มาก จนท�ำให้ทา่ นสามารถเดินทางไปถึงสวรรค์
ได้อย่างง่ายดาย
ประโยชน์ตา่ งๆ ทีก่ ล่าวมานีค้ อื เหตุผลว่าท�ำไมอาตมา
ไม่กลัวการเดินทางโดยเครือ่ งบินแม้แต่นอ้ ย นีค่ อื อีกตัวอย่าง
หนึง่ ของการเอาชนะความวิตกกังวลด้วยวิธคี ดิ บวก
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๓๒
ฉันควรท�ำ
หรือไม่ควรท�ำ
- การไตร่ตรอง ตอนจบของการบรรยายธรรมทีก่ รุงออสโล มีหญิงสาวคน
หนึง่ ทีอ่ าตมาไม่เคยเห็นหน้ามาก่อน มาถามค�ำถามถึงวิธี
การตัดสินใจเรือ่ งส�ำคัญต่างๆ ในชีวติ
เพื่อเป็นการสรุปค�ำถามของเธอตามความเป็นจริง
อาตมากล่าวตอบว่า “เอาล่ะ สมมุตวิ า่ ใครสักคนหนึง่ ก�ำลัง
พยายามตัดสินใจว่าจะแต่งงานกับแฟนดีหรือเปล่า ใช่ไหม”
หญิงสาวผูน้ า่ สงสารหน้าแดงเรือ่ เอามือทัง้ สองข้างกุม
ศีรษะแล้วหันไปหาแฟนหนุม่ ของเธอทีน่ งั่ อยูข่ า้ งๆ ด้วยความ
เขินอายอย่างที่สุด แล้วผู้เข้าฟังการบรรยายในที่นั้นพากัน
หัวเราะออกมาเสียงดัง

หลังจากกล่าวขอโทษเธอแล้ว อาตมาได้แนะน�ำวิธกี าร
แบบดัง้ เดิมด้วยความคิดแบบใหม่
การโยนเหรียญเสีย่ งทาย ถ้าออกหัวฉันจะแต่งงานกับ
เขา ออกก้อยฉันจะไม่แต่ง
วิิธีคิดแบบใหม่ ซึ่งอาตมาเพิ่งจะได้ยินมาเมื่อเร็วๆ นี้
ก็คือการตั้งใจดูปฏิกิริยาทางอารมณ์อย่างใกล้ชิดต่อผลการ
เสีย่ งทายทีอ่ อกมา
สมมุติว่าผลที่ออกมาเป็นหัวก็หมายความว่า ‘ฉันจะ
แต่งงานกับเขา’ โยมแสดงอาการโต้ตอบด้วยการร้อง “ไชโย”
และยิ้มอย่างมีความสุข หรือพูดว่า “อืม บางทีอาจจะต้อง
ลองใช้ผลเสีย่ งทายสองในสามครัง้ ดีไหม” แล้วก็ทำ� หน้าเศร้า
ด้วยความผิดหวัง ปฏิกริ ยิ าโต้ตอบแสดงให้เห็นอย่างชัดเจน
มากกว่าจริงๆ แล้วโยมต้องการท�ำอะไร และไม่วา่ มันจะออก
มาอย่างไรก็ขอให้ทำ� ตามนัน้
โดยปกติแล้วหัวใจน่าเชื่อถือมากกว่าสมอง การโยน
เหรียญเสี่ยงทายเป็นวิธีง่ายๆ ที่มีประสิทธิภาพมากในการ
ค้นหาว่าแท้ทจี่ ริงแล้ว หัวใจของโยมต้องการจะบอกอะไร
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๓๓
ลองถามหมา
ของโยมดูสิ
- ความเมตตา พวกเราทุกคนรักสัตว์เลีย้ งของเรามาก ดังนัน้ การตัดสินใจ
ที่ยากที่สุดอย่างหนึ่งของคนที่มีสัตว์เลี้ยงที่จะต้องเกิดขึ้น
ในสักวันหนึง่ ก็คอื เวลาทีส่ ตั วแพทย์ขออนุญาตฉีดยาเพือ่
ให้สตั ว์เลีย้ งทีก่ ำ� ลังป่วยตายอย่างสงบ
การยินยอมให้กับสัตว์เลี้ยงแสนรักถูกฆ่านั้นดูเหมือน
ว่าเป็นเรื่องที่โหดร้าย และส�ำหรับชาวพุทธนั้นเป็นการ
ละเมิดศีลอันเป็นหัวใจส�ำคัญข้อหนึง่ แต่กระนัน้ การไม่ยอม
ให้สตั วแพทย์ระงับความทุกข์ทรมานของสัตว์เลีย้ งของโยมก็
น่าจะเป็นการโหดร้ายมากกว่า แล้วเราจะแก้ปัญหาทาง
จริยธรรมนีไ้ ด้อย่างไร ง่ายมาก ก็ลองถามหมาดูสิ

จู ดี้ พ าหมาของเธอที่ ป ่ ว ยเป็ น โรคมะเร็ ง ไปหา
สัตวแพทย์อกี ครัง้ คุณหมอบอกว่า เขาไม่สามารถท�ำอะไรได้
มากไปกว่าการฉีดยาเข็มสุดท้ายให้แก่เจ้าสุนขั ทีท่ กุ ข์ทรมาน
ตัวนี้ จูดจี้ งึ ขอเวลาอยูต่ ามล�ำพังกับหมาน้อยทีน่ า่ รักของเธอ
สักครู่ ซึ่งมีอยู่หลายครั้งที่เธอได้ยินอาตมาให้ค�ำแนะน�ำว่า
“ลองถามหมาดูส”ิ ดังนัน้ เธอจึงอุม้ เพือ่ นอันแสนซือ่ สัตย์ไว้
ในอ้อมแขน จ้องมองลึกลงไปในดวงตาของมันแล้วก็ถามว่า
“แกอยากตายตอนนี้หรือเปล่า แกเบื่อที่จะต้องทนทรมาน
กับโรคมะเร็งหรือยัง หรือแกยังอยากจะมีชวี ติ อยูต่ อ่ ไปอีกสัก
หน่อย”
เวลาทีโ่ ยมอยูก่ บั สัตว์เลีย้ งตัวหนึง่ เป็นเวลานานๆ และ
ได้สร้างสายสัมพันธ์อันแนบแน่นต่อกัน โยมก็จะรู้ว่าสัตว์
เลีย้ งของโยมต้องการอะไร จูดรี้ สู้ กึ มัน่ ใจว่าเจ้าหมาน้อยแสน
ซื่ อ สั ต ย์ ข องเธอยั ง ไม่ อ ยากตาย ดั ง นั้ น เธอจึ ง บอกกั บ
สัตวแพทย์วา่ “ไม่ฉดี ยาค่ะ”
สัตวแพทย์คนนัน้ โกรธมาก “พวกชาวพุทธแบบคุณนี่
มันช่างโหดร้ายและโง่จริงๆ” แต่เขาก็ไม่สามารถท�ำอะไรได้
จูดกี้ พ็ าหมาของเธอกลับบ้าน
สองสามเดือนต่อมาจูดี้พาหมาน้อยตัวเดิมกลับไปหา
สัตวแพทย์คนนั้น เจ้าหมาน้อยหายจากอาการเจ็บป่วยทุก
อย่างด้วยตัวเอง แม้แต่โรคมะเร็งก็สามารถหายไปได้อย่าง
คาดไม่ถงึ สัตวแพทย์คนนัน้ ประหลาดใจมาก และหลังจาก
ตรวจอาการหมาตัวนั้นอย่างละเอียดเพื่อยืนยันว่ามันหาย
ป่วยแล้วจริงๆ เขาก็กล่าวว่า “พวกชาวพุทธแบบคุณช่างมี
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ความเมตตากรุณาและฉลาดจริงๆ”
พวกเราไม่มีหน้าที่ตัดสินชีวิตของคนอื่นว่าควรจะอยู่
หรือตาย แม้แต่ชีวิตของสัตว์ หน้าที่ของเราก็คือถามสัตว์
เลีย้ งของเรา เจ้าของทีร่ กั สัตว์เลีย้ งของเขาทุกคนจะรูค้ ำ� ตอบ
ต่อค�ำถามของเขาได้ในทันที จากนั้น เราค่อยถ่ายทอด
ข้อความไปยังสัตวแพทย์ มันเป็นการตัดสินใจของหมาหรือ
แมวทีโ่ ยมเลีย้ ง ไม่ใช่การตัดสินใจของโยม เพราะพวกมันรูต้ วั
เองดีกว่าใคร
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๓๔

หน้าทีข่ องหมอ
คือการดูแลเอาใจใส่
ไม่ใช่การรักษา
- ความกรุณา -

อาตมาจ�ำพรรษาอยู่ที่เมืองเพิร์ธตั้งแต่ปี 2526 ตลอด
เวลาที่ผ่านมา อาตมาได้รับความไว้วางใจและความเชื่อ
ถือจากบรรดาครอบครัวชาวพุทธที่อาศัยอยู่ในเมืองนี้จน
กระทัง่ มีการยกย่องให้อาตมาเป็นหลวงปูข่ องคนหนุม่ สาว
มากมาย พวกเขามาทีว่ ดั ของอาตมาตัง้ แต่เด็กจนโต และ
รูส้ กึ สบายใจทีจ่ ะบอกความลับบางอย่างทีไ่ ม่ยอมบอกพ่อ
แม่ตวั เองให้กบั อาตมา
ตัวอย่างเช่น หมอหนุม่ ทีม่ อี าการซึมเศร้าคนหนึง่ ทีม่ า

หาอาตมา เขาเพิ่งจะเริ่มท�ำงานเป็นแพทย์ฝึกหัดในโรง
พยาบาลใหญ่แห่งหนึง่ ในเมืองเพิรธ์ เมือ่ วันก่อนคนไข้คนแรก
ของเขา ซึง่ เป็นหญิงสาวคนหนึง่ ได้เสียชีวติ ในสภาพทีน่ า่ เศร้า
สลดทีเดียว เขาต้องบอกกับสามีผู้เศร้าโศกจนยากที่จะ
ปลอบโยนได้วา่ ภรรยาสาวของเขาสิน้ ใจแล้ว และลูกเล็กๆ
สองคนก็จะไม่มีแม่อีกต่อไป คุณหมอมือใหม่คนนั้นรู้สึกผิด
อย่างมากที่ท�ำให้หนุ่มสาวที่เพิ่งเริ่มสร้างครอบครัวต้องผิด
หวัง
เขาไม่ควรถูกต�ำหนิอย่างแน่นอน เพราะเขาได้ทำ� การ
รักษาคนไข้ของเขาทุกวิถีทางเท่าที่จะเป็นไปได้แล้ว แต่
เหตุผลทีเ่ ขารูส้ กึ ว่าตัวเองล้มเหลวนัน้ เป็นเพราะเรือ่ งอืน่ ซึง่
เป็นเรือ่ งทีอ่ าตมาได้สนทนากับเขา
“ถ้าโยมคิดว่าหน้าที่ของโยมในฐานะหมอนั้นคือการ
รักษาคนไข้ละก็ โยมจะต้องเป็นทุกข์กับความล้มเหลวครั้ง
แล้วครัง้ เล่า ตลอดเวลาทีโ่ ยมเป็นหมอจะมีคนไข้อกี มากมาย
ที่ต้องตาย แต่ถ้าโยมยอมรับว่าหน้าที่หลักของโยมคือการ
ดูแลเอาใจใส่คนไข้ มันก็จะท�ำให้โยมไม่ต้องรู้สึกผิดหวัง
เพราะถึงแม้วา่ โยมอาจจะไม่สามารถรักษาพวกเขาให้หายได้
แต่โยมสามารถจะดูแลเอาใจใส่พวกเขาได้เสมอ”
เขาเป็นชายหนุม่ ทีฉ่ ลาดและสามารถเข้าใจสิง่ ทีอ่ าตมา
พูดได้ในทันที ในไม่ช้าเขาก็กลายเป็นหมอที่เก่งมากขึ้นกว่า
เดิม เป้าหมายหลักของเขาได้เปลี่ยนเป็นการดูแลเอาใจใส่
คนไข้ ถ้าหากคนไข้ของเขาหายจากอาการป่วย มันก็จะเป็น
โบนัสทีย่ อดเยีย่ ม แต่ถา้ คนไข้เกิดเสียชีวติ เขาก็จะจากไปด้วย
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ความอบอุน่ ใจทีไ่ ด้รบั การดูแลเอาใจใส่เป็นอย่างดี
การรักษาทางการแพทย์ที่น่าตกใจหลายอย่างที่ผู้
เชี่ยวชาญทางด้านสุขภาพทั้งหลายคิดค้นขึ้นนั้นสร้างความ
เจ็บปวดให้แก่คนไข้ของพวกเขา ด้วยความพยายามอย่างเต็ม
ทีใ่ นการรักษาชีวติ ของคนไข้ในเวลาทีค่ วามตายเป็นสิง่ ทีห่ ลีก
เลี่ยงไม่ได้ สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นเพราะสังคมของเราเห็นคุณค่า
ของ ‘การรักษา’ มากกว่า ‘การดูแลเอาใจใส่’ แต่ถา้ เราเห็น
ความส�ำคัญของการดูแลเอาใจใส่มากกว่าการรักษา มันจะ
ท�ำให้ช่วงเวลาสุดท้ายของชีวิตของคนอีกมากมายมีความ
สบายและสงบมากขึน้ และอาตมาก็คดิ ว่าจะมีผปู้ ว่ ยหายจาก
อาการเจ็บป่วยมากขึน้ ด้วย
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๓๕

การแสดงความเมตตา
เล็กๆ น้อยๆ
- ความเมตตา คุณหมอผ่าตัดระดับอาวุโสในโรงพยาบาลทีม่ ชี อื่ เสียงแห่ง
หนึ่งในอเมริกาได้ท�ำการตรวจรายงานการรักษาของผู้
หญิงคนหนึ่งที่ถูกส่งตัวมารักษาที่โรงพยาบาลแห่งนั้น
อาการป่วยด้วยโรคมะเร็งของเธอลุกลามไปอย่างรวดเร็ว
มาก และโรงพยาบาลเกือบทุกแห่งในแถบนั้นไม่ยอมรับ
เธอเป็นคนไข้ เพราะอาการของเธอต้องใช้การรักษาที่ยุ่ง
ยากซับซ้อนและมีคา่ ใช้จา่ ยสูง แต่โอกาสทีเ่ ธอจะรอดชีวติ
นัน้ มีนอ้ ยมาก หลังจากทีไ่ ด้ตรวจสอบรายละเอียดของเธอ
และถามค�ำถามสองสามค�ำถามแล้ว เขาก็รบั คนไข้อาการ
หนักคนนัน้ ไว้ในความดูแล

เพื่อนๆ หมอด้วยกันรู้สึกแปลกใจเป็นอย่างมากที่เขา
ต้องการรับรักษาผู้หญิงคนนี้ เขาโทรศัพท์ไปขอความช่วย
เหลือจากบรรดาผูเ้ ชีย่ วชาญระดับแนวหน้าจากภูมภิ าคอืน่ ๆ
ของอเมริกาและอุทิศเวลาและพลังงานซึ่งมีอยู่อย่างจ�ำกัด
ของเขาอย่างเต็มทีเ่ พือ่ ช่วยคนไข้คนนี้
ความพยายามเป็นพิเศษของคุณหมอคนนัน้ ได้ประสบ
ความส�ำเร็จ หลังจากเวลาหลายเดือนผ่านไป เขาบอกกับเธอ
ว่าโรคมะเร็งที่เธอเป็นนั้นได้รับการรักษาให้หายขาดแล้ว
และเธอสามารถมีชีวิตอยู่ได้อย่างมีความสุขอีกหลายปีที
เดียว เธอรูส้ กึ ตืน่ เต้นดีใจอย่างยิง่
สองสามวันต่อมา คนไข้หญิงคนนั้นได้รับใบแจ้งหนี้
จากทางโรงพยาบาลทางไปรษณีย์ เธอเปิดซองจดหมายด้วย
ความหวาดกลัวและคาดว่าจะต้องเห็นค่ารักษาพยาบาลเป็น
จ�ำนวนเงินหลายหมื่นดอลล่าร์ แต่เธอกลับเห็นลายมือของ
คุณหมอของเธอทีเ่ ขียนไว้วา่
ค่ารักษาพยาบาลได้ถูกจ่ายไปแล้วเมื่อ 25 ปีที่แล้ว
ด้วยนมหนึง่ แก้วกับคุกกีส้ องชิน้
เมือ่ ยีส่ บิ ห้าปีกอ่ น คุณหมอคนนัน้ เป็นนักเรียนแพทย์ที่
ยากจน จึงพยายามหาเงินส่งตัวเองเรียนหนังสือด้วยการ
ท�ำงานจิปาถะ ซึง่ หนึง่ ในงานเหล่านัน้ ก็คอื การเป็นพนักงาน
ขายสินค้าตามบ้าน ในตอนบ่ายแก่ๆ ของวันทีม่ อี ากาศร้อน
วันหนึง่ ขณะทีเ่ ขายังขายสินค้าอะไรไม่ได้เลยสักชิน้ เขาเคาะ
ประตูบา้ นหลังหนึง่ แล้วผูห้ ญิงคนหนึง่ ก็มาเปิดประตู เธอฟัง
การพูดโฆษณาขายสินค้าอย่างอ่อนแรงของเขาและปฏิเสธที่
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จะซือ้ สินค้าใดๆ แต่แล้วเธอเอ่ยถามชายหนุม่ ผูม้ ที า่ ทางอ่อน
ล้าว่า “เธอทานอะไรมาแล้วหรือยัง”
“นอกจากอาหารเช้าแล้วก็ยงั ไม่ได้ทานเลยครับ คุณผู้
หญิง”
“อย่างนัน้ รออยูต่ รงนีก้ อ่ นนะ” เธอกล่าว แล้วก็เดิน
กลับมาอย่างรวดเร็วพร้อมกับนมหนึ่งแก้วกับคุกกี้สองชิ้น
ส�ำหรับนักเรียนแพทย์หนุม่ ผูอ้ อ่ นล้า
ยี่สิบห้าปีต่อมา นักเรียนแพทย์คนนั้นได้เป็นคุณหมอ
ผ่าตัดระดับอาวุโสในโรงพยาบาลที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งใน
อเมริกา เมื่อเขาตรวจดูรายงานการรักษาของผู้หญิงที่ถูก
ส่งตัวมารักษาที่โรงพยาบาลแห่งนั้น เขาจึงจ�ำชื่อของเธอได้
และการโทรศัพท์ตรวจสอบอีกสองสามครัง้ ก็ทำ� ให้เขาแน่ใจ
ว่าเธอคือสุภาพสตรีใจดีซงึ่ ได้ตอ้ นรับเขาด้วยอาหารว่างตอน
ทีเ่ ขาไปขายสินค้าตามบ้านคนนัน้ จริงๆ
ด้วยความรู้สึกส�ำนึกในบุญคุณของการแสดงความ
เมตตาเล็กๆ น้อยๆ ซึ่งเขาไม่มีวันลืมเลือนเมื่อหลายปีก่อน
เขาไม่เพียงแค่ท�ำสิ่งที่เกินความคาดหวังเพื่อให้แน่ใจว่าเธอ
จะรอดชีวิตจากโรคมะเร็งเท่านั้น แต่เขายังจ่ายค่ารักษา
พยาบาลให้เธอด้วย
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๓๖

ความรูส้ กึ ผิดของ
พนักงานขายสินค้า
ตามบ้าน
- การให้อภัย -

ตอนที่อาตมาเป็นนักเรียนและผมยาวกว่าทุกวันนี้มาก
อาตมาท� ำ งานจิ ป าถะในช่ ว งปิ ด เทอมขณะที่ เรี ย นใน
มหาวิทยาลัยเพื่อหารายได้พอประทังชีวิต หนึ่งในงาน
เหล่านั้นก็คือการขายหนังสือสารานุกรมส�ำหรับเด็กตาม
บ้าน
สิ่งแรกที่อาตมาต้องเรียนรู้ก็คือการพูดโฆษณาขาย
สินค้า ซึง่ เป็นค�ำพูดสัน้ ๆ ทีอ่ าตมาต้องจ�ำ ซึง่ เป็นค�ำพูดเชิง
จูงใจว่า การไม่ซอื้ แหล่งความรูอ้ นั น่าอัศจรรย์นถี้ อื ว่าเป็นการ

ปฏิเสธการศึกษาอันดีเยีย่ มแก่ลกู ผูเ้ ป็นทีร่ กั ของโยม อาตมา
ได้รบั การสอนให้ใช้แรงกดดันทางด้านจิตวิทยา เพือ่ ท�ำให้พอ่
แม่รู้สึกผิดราวกับเป็นพวกท�ำทารุณกรรมต่อเด็กถ้าพวกเขา
ตัดสินใจอย่างขาดความรับผิดชอบด้วยการไม่ซอื้ ชุดหนังสือ
ให้ความรูอ้ นั แสนวิเศษชุดนี้
อาตมารู้ดีว่าการพยายามยัดเยียดขายสินค้าเช่นนั้น
เป็นการผิดศีลธรรม แต่อาตมายังเด็กและจ�ำเป็นต้องหาเลีย้ ง
ตัวเอง
วันแรก อาตมาขายหนังสือชุดหนึง่ ให้แก่คสู่ ามีภรรยา
ที่น่ารัก ซึ่งเพิ่งย้ายเข้ามาอยู่ที่บ้านหลังใหม่กับลูกที่ยังเด็ก
มากสองคนเมือ่ ไม่นานมานี้ ในคืนวันนัน้ อาตมานอนไม่หลับ
ทั้งคืนเพราะเฝ้าแต่คิดถึงพ่อแม่หนุ่มสาวคู่นั้นที่ถูกบังคับให้
ต้ อ งมี ค ่ า ใช้ จ ่ า ยเพิ่ ม ขึ้ น เพราะอาตมาได้ ข ายหนั ง สื อ
สารานุกรมไร้สาระชุดนั้นให้แก่พวกเขา อาตมารู้สึกผิดจน
กระทัง่ ขอลาออกจากงานในเช้าวันต่อมา
อาตมารู้สึกส�ำนึกผิดอย่างมากต่อการขายสินค้าครั้ง
นัน้ อยูห่ ลายปี ต่อมาเมือ่ บวชเป็นพระสงฆ์ อาตมาได้เรียนรูท้ ี่
จะให้อภัยตัวเองและปล่อยวางเรื่องนั้นไป อย่างไรก็ตาม
อาตมาก็ยงั ถือว่าเด็กมากในช่วงเวลาทีไ่ ว้ผมยาวเช่นนัน้
ครัง้ หนึง่ อาตมาได้เล่าเรือ่ งนีใ้ นการเทศน์ในคืนวันศุกร์
คืนหนึ่งในเมืองเพิร์ธเพื่อยกตัวอย่างของการให้อภัย ต่อมา
ภายหลัง หญิงสาวอายุประมาณยี่สิบปลายๆ เข้ามาบอก
อาตมาว่า “หลวงพ่ออาจจะไม่เชือ่ โยม แต่เรือ่ งนีเ้ ป็นเรือ่ งจริง
อย่างแน่นอนค่ะ” เธอเริ่มกล่าว “ตอนที่โยมยังเป็นเด็กตัว
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เล็กๆ ซึง่ เติบโตในกรุงลอนดอน เด็กนักเรียนผมยาวคนหนึง่
มาที่บ้านของเราและขายสารานุกรมส�ำหรับเด็กชุดนี้ให้กับ
คุณพ่อคุณแม่ของโยม โยมรักหนังสือพวกนีจ้ ริงๆ ค่ะ” เธอ
กล่าวอย่างกระตือรือร้น “มันเป็นหนังสือสุดโปรดของโยม
หลวงพ่ออาจจะไม่ใช่คนขายหนังสือคนนัน้ แต่อย่างไรก็ตาม
ขอบพระคุณมากค่ะ” อาตมาพูดอะไรไม่ออกไปชัว่ ขณะ
ด้วยเวลานีท้ อี่ าตมาเข้าใจความเป็นไปของสรรพสิง่ ใน
โลกนี้อย่างถ่องแท้ ท�ำให้อาตมาค่อนข้างแน่ใจว่าคนที่ขาย
หนังสือพวกนัน้ ให้เธอก็คอื อาตมานัน่ เอง
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๓๗

เรือ่ งน่าเศร้าของแมงมุม
ทีอ่ ยากฆ่าตัวตาย
- ความเอือ้ เฟือ้ เผือ่ แผ่ -

แมงมุมสาวผู้ร่าเริงตัวหนึ่งได้พบมุมอันสมบูรณ์แบบใน
ห้องเงียบๆ ห้องหนึ่งเพื่อสร้างบ้านหลังแรกของเธอ เธอ
ปั่นและสานใยแมงมุมอันสวยงามอย่างมีความสุข ซึ่งใย
นั้นดูโดดเด่นพอที่จะน�ำไปลงนิตยสารบ้านและสวนของ
ชาวแมงมุมได้ แมงมุมสาวตัวนั้นพักผ่อนอยู่ใจกลางใย
แมงมุมของเธอด้วยความอ่อนล้าแต่ก็รู้สึกภาคภูมิใจกับ
ความอุตสาหะของตัวเอง แล้วมันก็เฝ้ารอคอยอาหาร
กลางวันของมัน
หญิงชราคนหนึ่งเดินเข้ามาในห้องนั้นและกรีดร้อง
เสียงดังเมือ่ มองเห็นใยแมงมุมนัน้ แล้วสามีของเธอก็ปรากฏ

ตัวขึน้ อย่างรวดเร็วพร้อมกับท�ำลายบ้านหลังแรกของแมงมุม
ตัวนัน้ จนยับเยินไม่มชี นิ้ ดี ส่วนแมงมุมตัวนัน้ ก็โชคดีทหี่ นีเอา
ชีวติ รอดมาได้
แมงมุมตัวนั้นคลานต่อไปยังบ้านอีกหลังหนึ่งแล้วก็
สร้างบ้านหลังทีส่ องอย่างไม่สะทกสะท้าน แม้ครัง้ นีใ้ ยแมงมุม
ของเธอจะไม่มีสุนทรียภาพเท่ากับใยแมงมุมอันแรก แต่ก็ดู
เหมาะสมพอใช้ ก่อนมือ้ อาหารมือ้ แรกของแมงมุมตัวนัน้ จะ
มาถึงโดยทางอากาศ คนรับใช้คนหนึ่งมองเห็นใยแมงมุมใน
ฉับพลันทันใดจึงใช้ไม้กวาดท�ำลายใยแมงมุมนัน้ และแมงมุม
ที่น่าสงสารตัวนั้นก็ต้องหนีกระเจิงเพื่อเอาชีวิตรอดอีกครั้ง
หนึง่
แล้วเหตุการณ์แบบเดียวกันนีก้ เ็ กิดขึน้ ในบ้านหลังต่อๆ
มาเช่นกัน หลังจากที่ใยแมงมุมอันที่หกของมันถูกท�ำลาย
อย่างรุนแรง แมงมุมตัวนั้นก็เริ่มทุกข์ทรมานกับอาการผิด
ปกติของความเครียดที่เกิดขึ้นหลังความสะเทือนใจอย่าง
รุนแรง มันเปลีย่ นเป็นแมงมุมผูม้ อี าการหวาดระแวงมุมต่างๆ
ของบ้านและหวัน่ วิตกเกินกว่าทีจ่ ะชักใยของมันอีกต่อไป
ขณะที่มันคลานอย่างเหนื่อยล้าและหิวโซไปตามถนน
มันก็หมกมุน่ อยูก่ บั ความคิดด้านลบต่างๆ นาๆ ไม่มใี ครชอบ
ฉันเลย ฉันเพียงแค่ต้องการบ้านเงียบๆ ที่ไหนก็ได้สักหลัง
หนึง่ ฉันจะไม่ทำ� ร้ายใครทัง้ นัน้ ขอเพียงแค่จบั แมลงวันและ
แมลงร�ำคาญทั้งหลายให้พวกเขาเท่านั้นเพราะพวกเขาก็ไม่
ชอบแมลงพวกนั้นอยู่แล้ว ชีวิตของแมงมุมช่างไร้ซึ่งความ
ยุตธิ รรมสิน้ ดี ฉันหิวและเหนือ่ ยมาก แล้วก็เหงามากๆ
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จากนัน้ แมงมุมตัวนัน้ ก็เริม่ ร้องไห้
ในไม่ช้า ความคิดต่างๆ ของแมงมุมสิ้นหวังตัวนั้นก็
เปลีย่ นเป็นการคิดฆ่าตัวตาย “ไหนๆ ก็ไม่ใครรักฉันแล้วจะมี
ชีวติ อยูต่ อ่ ไปท�ำไมกัน ฉันคงจะไม่มวี นั หาบ้านหรืออาหารได้
อีกแล้ว ฉันน่าจะฆ่าตัวตายตรงนีเ้ สียเลย”
แมงมุ ม ที่ คิ ด ฆ่ า ตั ว ตายตั ว นั้ น ตั้ ง ใจคลานเข้ า ไปใต้
รองเท้าของบรรดาคนเดินถนนทีก่ ำ� ลังเดินผ่านไปมา แต่มนั ก็
พบว่าตัวเองมักจะเข้าไปอยู่ในบริเวณช่องว่างอันปลอดภัย
ระหว่างส้นรองเท้ากับพื้นรองเท้าเสมอ จากนั้นมันก็คลาน
ข้ามถนนทีจ่ อแจ แต่กม็ กั จะเข้าไปอยูร่ ะหว่างล้อรถ ไม่ได้อยู่
ใต้ล้อรถสักที เวลาที่รู้สึกสิ้นหวังนั้น เรามักจะท�ำอะไรผิด
พลาดไปหมดแม้แต่การคิดฆ่าตัวตาย
ต่อมาไม่นาน เจ้าแมงมุมทีค่ ดิ จะฆ่าตัวตายก็ลม้ เลิกแม้
กระทัง่ การคิดฆ่าตัวเอง มันเดินโซเซร้องไห้สะอึกสะอืน้ และ
สูดน�้ำมูกฟุตฟิตไปตามถนนเหมือนกับคนเมาที่ไม่รู้ตัวว่า
ก�ำลังจะเดินไปไหน ในไม่ชา้ มันได้สงั เกตเห็นว่า มันก�ำลังถูก
จับจ้องอยู่ ทันใดนั้น มันก็หันกลับไปเห็นแมงมุมอ้วนพีผู้
ร่าเริงก�ำลังยิม้ ให้เธออย่างมีเมตตา
“เธอร้องไห้ทำ� ไมกัน” แมงมุมอ้วนพีผรู้ า่ เริงถาม จาก
นั้นแมงมุมตัวที่คิดจะฆ่าตัวตายก็เล่าเรื่องราวชีวิตที่สั้นแต่
แสนเศร้าของมัน พร้อมกับใช้กระดาษทิชชูเช็ดน�ำ้ มูกไปด้วย
หลังจากที่แมงมุมที่คิดจะฆ่าตัวตายเล่าเรื่องเศร้าของ
มันจบลง มันก็รไู้ ด้ในทันใดว่า ไม่ใช่แมงมุมทุกตัวทีผ่ อมและ
สิน้ หวัง เพราะตัวทีเ่ ธอก�ำลังมองเห็นอยูน่ ที้ งั้ อ้วนและร่าเริง
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“นี่เธอ ท�ำไมเธอถึงอ้วนและร่าเริงอย่างนี้ได้ล่ะ”
แมงมุมที่คิดจะฆ่าตัวตายถาม “เวลาที่เธอสร้างใยแมงมุม
เสร็จไม่มใี ครมาท�ำลายมันเหรอ”
“ไม่มหี รอก” แมงมุมอ้วนพีผรู้ า่ เริงตอบ “ตลอดชีวติ
ของฉัน ฉันเคยสร้างใยเพียงครัง้ เดียวเท่านัน้ และมันก็ยงั อยูท่ ี่
เดิม ฉันจับอาหารกินได้มากมายทุกวันเลย ความจริงแล้ว”
แมงมุมอ้วนพีผู้ร่าเริงกล่าวต่อไปด้วยความเมตตาสงสารว่า
“มีอาหารมากพอส�ำหรับเราสองตัวเลยนะ มาอยูก่ บั ฉันสิ”
“เดี๋ยวก่อน รอประเดี๋ยว” แมงมุมที่คิดจะฆ่าตัวตาย
กล่าว “ฉันไม่เข้าใจว่า มีที่ไหนในโลกที่เธอสร้างใยขึ้นมา
โดยทีไ่ ม่มใี ครไปรบกวนได้นานขนาดนัน้ ”
“อ้าว” แมงมุมอ้วนพีรา่ เริงตัวนัน้ ตอบ “ฉันก็สร้างใย
ในกล่องรับบริจาคทีว่ ดั ของท่านอาจารย์พรหมไงล่ะ ทีน่ นั่ ไม่
เคยมีใครมารบกวนฉันเลยหละ”
ปล. ตอนนี้แมงมุมทั้งสองตัวแข็งแรง อ้วนท้วน และ
ร่าเริง แล้วพวกมันก็บอกกับอาตมาว่ายังมีที่ว่างในตู้รับ
บริจาคอีกมากส�ำหรับเงินบริจาคของโยมเช่นกัน
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๓๘

เคล็ดลับของชีวติ คู่
ทีม่ คี วามสุข
- อนัตตา -

ท�ำไมบาทหลวงและพระสงฆ์มากมายต้องเป็นผู้ประกอบ
พิธแี ต่งงาน ทัง้ ๆ ทีท่ า่ นเหล่านัน้ เป็นโสด
ในช่วงชีวติ ของอาตมา อาตมาได้ทำ� พิธแี ต่งงานมาแล้ว
มากมายหลายคู่ แม้กระทั่งมีอยู่ครั้งหนึ่งที่อาตมาได้ท�ำพิธี
แต่ ง งานของคนดั ง งานหนึ่ ง และมี รู ป ของอาตมาอยู ่ ใ น
นิตยสารที่ช่ือ “ฮัลโล (Hello)” ฉบับที่พิมพ์จ�ำหน่ายใน
ประเทศมาเลเซียด้วย
ในระหว่างการท�ำพิธี อาตมาต้องให้ค�ำแนะน�ำที่เป็น
คติสอนใจทีด่ แี ก่คบู่ า่ วสาวผูไ้ ร้เดียงสา ซึง่ เป็นสิง่ ทีอ่ าตมาท�ำ
ไปด้วยความเห็นแก่ตวั เพราะอาตมาไม่ตอ้ งการให้คบู่ า่ วสาว

ที่ อ าตมาเพิ่ ง ท� ำ พิ ธี แ ต่ ง งานให้ ม ารบกวนอาตมาในเรื่ อ ง
ปัญหาการแต่งงานของพวกเขาในภายหลัง ดังนัน้ ตอนท�ำพิธี
แต่งงาน อาตมาจึงบอกถึง ‘เคล็ดลับ’ ของชีวติ คูท่ มี่ คี วามสุข
เสียเลย พวกเขาจะได้ไม่มายุ่งกับอาตมาอีก ซึ่งจะท�ำให้
อาตมามีความสุข และพวกเขาก็มีความสุข จึงเป็นการได้
ประโยชน์ทงั้ สองฝ่าย
แล้วอะไรกันล่ะทีเ่ ป็น ‘เคล็ดลับ’ ของชีวติ คูท่ มี่ คี วาม
สุข
โดยปกติ หลังจากท�ำการแลกเปลี่ยนแหวนกันเสร็จ
เรียบร้อยแล้วก็จะถือเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมของการท�ำ
พิธกี าร อาตมาจะมองจ้องตาของเจ้าสาวคนใหม่และบอกกับ
เธอว่า “ตอนนีโ้ ยมเป็นผูห้ ญิงทีแ่ ต่งงานแล้ว และนับตัง้ แต่นี้
ต่อไปโยมจะต้องไม่คิดถึงแต่ตัวเองเท่านั้น” เธอพยักหน้า
รับค�ำทันทีพร้อมกับยิม้ อย่างมีความสุข
จากนัน้ อาตมาก็มองตาเจ้าบ่าวและพูดว่า “ตอนนีโ้ ยม
เป็นผูช้ ายทีแ่ ต่งงานแล้ว โยมจะต้องไม่คดิ ถึงแต่ตวั เองอีกต่อ
ไปเช่นกัน” อาตมาไม่ทราบว่าท�ำไมผู้ชายมักจะเป็นแบบนี้
เพราะโดยปกติเจ้าบ่าวมักจะหยุดคิดสักสองสามวินาทีก่อน
จะพูดว่า “ครับ”
อาตมากล่าวต่อขณะที่ยังคงมองหน้าเจ้าบ่าว “และ
ตั้งแต่เวลานี้ไป โยมต้องไม่คิดถึงภรรยาของโยมอีก” แล้ว
อาตมาก็หันไปทางเจ้าสาวอย่างรวดเร็วและกล่าวว่า “และ
โยมก็ตอ้ งไม่คดิ ถึงสามีของโยมอีกต่อไป”
อาตมาสนุกกับการทีไ่ ด้เห็นสีหน้างุนงงบนใบหน้าของ
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คู่บ่าวสาว โยมไม่ต้องเป็นนักอ่านใจก็รู้ว่าพวกเขาก�ำลังคิด
อะไรอยู่ พระสงฆ์สติไม่ดรี ปู นีก้ ำ� ลังท�ำอะไรกันแน่
ความงุนงงเป็นเครื่องมือในการสอนที่มีประสิทธิภาพ
มาก ทันทีทมี่ ใี ครสักคนก�ำลังพยายามไขปริศนาอยู่ เวลานัน้
แหละทีโ่ ยมสามารถบอกค�ำตอบให้แก่พวกเขา แล้วพวกเขา
ก็จะตัง้ ใจฟัง
“เมื่อโยมแต่งงานแล้ว” อาตมาอธิบาย “โยมไม่ควร
คิดถึงแต่ตัวเอง มิฉะนั้นโยมจะไม่ได้มีส่วนร่วมในชีวิตคู่ของ
โยม ในท�ำนองเดียวกัน เมื่อโยมแต่งงานแล้ว โยมไม่ควร
เอาแต่คดิ ถึงคูส่ มรสของโยมอยูต่ ลอดเวลา มิฉะนัน้ โยมก็จะมี
แต่การให้ ให้ ให้ จนกระทัง่ ไม่มอี ะไรเหลืออยูใ่ นชีวติ คูข่ อง
โยมเลย”
“เมื่อแต่งงานแล้ว ขอให้คิดถึง ‘เรา’ เท่านั้นแทน
เพราะมันคือโยมทัง้ คู”่
คูบ่ า่ วสาวมักจะหันไปมองหน้ากันแล้วก็ยมิ้ เสมอ พวก
เขาเข้าใจได้ในทันทีว่า การแต่งงานนั้นเป็นเรื่องของ ‘เรา’
ไม่ใช่เรือ่ งของฉัน ไม่ใช่เรือ่ งของเขา หรือไม่ใช่เรือ่ งของเธอ
เพื่อเป็นการยืนยันว่า พวกเขาเข้าใจ ‘เคล็ดลับ’ ดัง
กล่าว อาตมาจึงถามว่า “เวลาทีม่ ปี ญ
ั หาเกิดขึน้ ในชีวติ คูข่ อง
โยม มันคือปัญหาของใคร ”
“ปัญหาของเรา” พวกเขาตอบพร้อมกัน
ในเรื่องของความสัมพันธ์นั้น ถ้ามีปัญหาเกิดขึ้นแล้ว
โยมคิดว่ามันเป็นปัญหาของคูส่ มรสของโยม โยมก็จะไม่ได้มี
ส่วนร่วมในการแก้ปัญหานั้น หรือเมื่อโยมคิดว่ามันเป็น
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ปัญหาของโยมเอง นัน่ ก็ทำ� ให้โยมละเลยทางออกของปัญหา
อีกครึง่ หนึง่ ไป แต่ถา้ เห็นว่าอุปสรรคทุกอย่างเป็นปัญหาของ
‘เรา’ โยมจะหาทางออกร่วมกัน ซึง่ เป็นการสร้างสรรค์ชวี ติ คู่
ทีพ่ รัง่ พร้อมและมีความสุข
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๓๙
น�ำ้ มนต์

- การไตร่ตรอง -

พิธีการอีกหนึ่งอย่างของการท�ำพิธีแต่งงานแบบพุ ทธ
ศาสนาก็คือ การพรมน�้ำมนต์ให้แก่คู่บ่าวสาวที่ก�ำลังมี
ความสุขเพื่อความเป็นโชคดี อันที่จริงการแต่งงานใน
ปัจจุบันนี้จ�ำเป็นต้องอาศัยโชคทั้งหมดเท่าที่จะหาได้ ดัง
นัน้ อาตมามักจะพรมน�ำ้ พระพุทธมนต์ให้พวกเขาอย่างชุม่
โชก เมื่อเครื่องส�ำอางบนใบหน้าของเจ้าสาวเริ่มไหลออก
มามาก มาสคาร่าก็จะไหลเป็นทางลงมาทีแ่ ก้มทัง้ สองข้าง
อาตมาก็อธิบายให้ฝ่ายสามีฟังว่า “ตอนนี้โยมได้เห็น
ใบหน้าอันแท้จริงของเธอแล้วนะ” อาตมาบอกเขาว่า การ
ทีเ่ ขาได้รบั รูค้ วามจริงในวันนีด้ กี ว่าไปรูท้ หี ลัง
วันหนึง่ หลังจากกลับมาจากต่างประเทศถึงสนามบิน

ที่เมืองเพิร์ธ อาตมาได้อ่านระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับภาษี
ศุลกากรของออสเตรเลียฉบับสมบูรณ์แล้วรู้สึกแปลกใจที่
อ่านพบว่า หนึ่งในสิ่งของที่ห้ามน�ำเข้ามาในออสเตรเลียนั้น
คือน�้ำมนต์ ลองอ่านเรื่องต่อไปนี้นะ บางทีนี่คือเหตุผลของ
การห้ามดังกล่าว
ในอดีตอันแสนหวาน ตอนทีส่ นามบินของออสเตรเลีย
มี ‘ช่องสีเขียว (Green Channel)’ ซึ่งเป็นช่องทางที่โยม
สามารถเดินออกมาจากสนามบินได้เลยนัน้ นักเดินทางชาว
ออสเตรเลียคนหนึง่ ถูกสุม่ ตรวจของทีน่ ำ� เข้ามา เมือ่ เจ้าหน้าที่
ศุลกากรเปิดกระเป๋าเดินทางของเขา ก็พบเหล้าวิสกีส้ องขวด
ที่ไม่ได้ส�ำแดงการน�ำเข้าซ่อนอยู่ใต้เสื้อแจ็คเก็ตและกางเกง
ขาสัน้
“นีข่ วดอะไรครับ” เจ้าหน้าทีศ่ ลุ กากรถาม
“ผมเป็นคนเคร่งศาสนา” นักท่องเทีย่ วคนนัน้ คิดอย่าง
รวดเร็วและกล่าวว่า “ผมเพิ่งกลับมาจากการไปจาริกแสวง
บุญทีเ่ มืองลูรด์ อันศักดิส์ ทิ ธิข์ องประเทศฝรัง่ เศส และนีก่ เ็ ป็น
แค่นำ�้ มนต์เท่านัน้ ครับ”
“อืม” เจ้าหน้าที่ศุลกากรกล่าว “แล้วท�ำไมที่ฉลาก
เขียนไว้วา่ จอห์นนี่ วอล์กเก้อร์ (Johnny Walker) ล่ะครับ”
“ก็เพราะผมต้องใส่นำ�้ มนต์ไว้ในขวดใดขวดหนึง่ แล้ว
ขวดสองขวดนีก้ เ็ ป็นขวดเปล่าทีผ่ มมีอยู่ ทีนผี้ มไปได้หรือยัง
ครับ”
เจ้าหน้าทีศ่ ลุ กากรขีส้ งสัยตัดสินใจเปิดขวดใบหนึง่ เพือ่
ทดสอบดู เจ้าหน้าทีย่ กขวดขึน้ ไปจ่อทีจ่ มูก แล้วก็สดู กลิน่ น�ำ้
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ในขวดและแจ้งว่า “นีม่ นั ไม่ใช่นำ�้ มนต์ แต่มนั เป็นเหล้าวิสกี้
คุณลองดมดูสคิ รับ”
นักท่องเที่ยวคนนั้นยกขวดขึ้นไปสูดดมและอุทานว่า
“พระเจ้าช่วย คุณพูดถูกจริงๆ ด้วยมันต้องเป็นปาฏิหาริยอ์ กี
ครัง้ หนึง่ แน่ๆ ฮัลเลลูยา่ ห์ (Halleluiah)”
บางทีตงั้ แต่นนั้ เป็นต้นมา น�ำ้ มนต์จงึ กลายเป็นสิง่ ต้อง
ห้ามน�ำเข้ามาในออสเตรเลีย
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๔๐
อันตรายของ
การเมาแล้วขับ
- การปลูกฝัง พระสงฆ์ไม่ได้รับอนุญาตให้เปลี่ยนน�้ำเป็นไวน์ ซึ่งอาจจะ
เป็นเหตุผลว่าท�ำไมในออสเตรเลียนั้นมีชาวคริสเตียน
มากกว่าชาวพุทธ
หลายปีมาแล้วอาตมาอ่านพบว่า ผูช้ ายคนหนึง่ ในเมือง
ซิดนีย์ตัดสินใจขับรถกลับบ้าน หลังจากร่วมงานเลี้ยงของ
บริษัทแห่งหนึ่งซึ่งเขาดื่มเบียร์เข้าไปมากเกินไป แต่เขาก็คิด
ว่าเขายังมีโอกาสมากทีจ่ ะไม่ถกู จับ
เย็นวันนัน้ ต�ำรวจในเมืองซิดนียไ์ ด้ตงั้ จุดตรวจบนถนน
สายทีไ่ ด้รบั ความนิยม เพือ่ ตรวจระดับแอลกอฮอล์ของผูข้ บั ขี่
รถยนต์ทุกคน เครื่องกีดขวางถนนอยู่ในเส้นทางที่เขาเดิน

ทางกลับบ้าน แล้วรถเขาก็ตดิ อยูแ่ บบไม่มที างไปไหนได้ ขณะ
ทีเ่ ข้าแถวรอการทดสอบนัน้ เขาคิดว่าเขาคงต้องยอมจ่ายเงิน
ค่าปรับจ�ำนวนมาก และแม้แต่ถกู ยึดใบขับขีด่ ว้ ย
เมือ่ ถึงเวลาทีเ่ ขาต้องรับการทดสอบ เขาออกมาจากรถ
ของเขาแล้วเจ้าหน้าที่ต�ำรวจก็ส่งอุปกรณ์เล็กๆ ที่มีท่ออัน
หนึง่ ให้เขา และบอกให้เขาเป่าท่อนัน้
ขณะนั้นเอง มีเสียงรถชนกัน รถคันหนึ่งเบรคอย่าง
กะทันหันไปหน่อยตอนทีเ่ ห็นเครือ่ งกีดขวางถนน จึงท�ำให้ถกู
รถคันหลังชนท้าย เจ้าหน้าที่ต�ำรวจได้ยินเสียงอุบัติเหตุดัง
กล่าวจึงน�ำอุปกรณ์ทดสอบคืนไปและกล่าวว่า “การไปตรวจ
อุบัติเหตุรถชนส�ำคัญกว่าการตรวจระดับแอลกอฮอล์ของ
คุณ กลับไปขึน้ รถแล้วกลับบ้านไปซะ”
เขากลับมาถึงบ้านภายในไม่กวี่ นิ าทีหลังจากถูกจับ เขา
รูส้ กึ โชคดีอย่างมาก อย่างไรก็ตาม ‘โชค’ ของเขาก�ำลังจะไม่
เหลือแล้ว
ในเช้าวันต่อมา เขาถูกปลุกให้ตนื่ ขึน้ มาเพราะเสียงกริง่
ประจ�ำบ้านถูกกดอย่างไม่หยุดไม่หย่อน ขณะทีเ่ ขาคลานออก
จากเตียงเพื่อมาแต่งตัว เขาเอามือกุมขมับที่เต้นตุบๆ ด้วย
อาการเมาค้างจากงานเลีย้ งบริษทั เมือ่ คืนก่อน สองสามนาที
ต่อมา เขาเปิดประตูบ้านแล้วพบว่าต�ำรวจของเมืองซิดนีย์
สองคนก�ำลังยืนอยูท่ หี่ น้าประตู
ตอนแรกเขารูส้ กึ ตกใจมาก แต่แล้วก็คดิ ได้วา่ “ตอนนี้
พวกเขาจับผมไม่ได้หรอก เพราะผมไม่ได้ขับรถอยู่” ดังนั้น
เมื่อเจ้าหน้าที่ต�ำรวจขออนุญาตไปดูโรงรถของเขา เขาตอบ
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ตกลงอย่างผ่อนคลาย เขาคิดว่ายังไงก็มีแต่รถของเขาอยู่ใน
โรงรถ
เมือ่ เขาเปิดประตูโรงรถ เขาแทบเกิดอาการหัวใจวาย
เฉียบพลัน โยมรู้ไหมว่ารถที่จอดอยู่ในโรงรถของเขานั้น มี
เพียงรถต�ำรวจคันหนึง่ เท่านัน้
เมือ่ คืนวาน เขาเมาหนักมาก ตอนทีเ่ จ้าหน้าทีต่ ำ� รวจ
บอกให้เขากลับไปทีร่ ถแล้วก็กลับบ้านไปนัน้ เขาได้ขบั รถผิด
คันกลับมาบ้าน เจ้าหน้าทีต่ ำ� รวจพบว่ามีรถต�ำรวจหายไปคัน
หนึ่งขณะที่มีรถเพิ่มมาคันหนึ่งจอดอยู่ตรงเครื่องกีดขวาง
ถนน ในไม่ชา้ เจ้าหน้าทีต่ ำ� รวจก็ตามหาตัวเขาพบ
นัน่ แหละคือ อันตรายอย่างหนึง่ ของการเมาแล้วขับ
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๔๑
เรือ่ งของน�ำ้ มนต์
อีกเรือ่ งหนึง่
- การไตร่ตรอง -

คนทุกวันนี้ยอมรับว่าชีวิตเปลี่ยนแปลงไปจากในสมัย
โบราณมาก แต่อย่างไรก็ดี เมือ่ ศึกษาเรือ่ งราวทีผ่ า่ นมาบาง
เรื่องของพระสงฆ์และภิกษุณีที่ประพฤติตัวไม่เหมาะสม
เมือ่ กว่า 2500 ปีทผี่ า่ นมา จะเห็นได้ชดั เจนว่าเรือ่ งบาง
อย่างก็ไม่เคยเปลีย่ นแปลง
ณ วัดของภิกษุณใี นสมัยพุทธกาล ซึง่ เป็นช่วงเวลานาน
มากก่อนทีจ่ ะมีทอ่ ระบายสิง่ ปฏิกลู ภิกษุณรี ปู หนึง่ จึงต้องท�ำ
หน้าทีเ่ ทถังรองรับอุจจาระและของเสียอืน่ ๆ จากส้วมของวัด
เช้าตรูว่ นั หนึง่ แทนทีจ่ ะเทถังปฏิกลู ลงทีจ่ ดุ ทิง้ ของเสีย ภิกษุณี
ผูม้ กั ง่ายรูปนัน้ กลับสาดอุจจาระข้ามก�ำแพงวัดออกมา

ขณะนั้นเอง พ่อค้าที่แต่งตัวสะอาดเรียบร้อยคนหนึ่ง
ซึ่งก�ำลังเดินทางไปเข้าเฝ้าพระราชาที่พระราชวัง ได้เดินอยู่
อีกด้านหนึ่งของก�ำแพงในเช้าวันนั้น สิ่งที่ชายคนนั้นก�ำลัง
ครุน่ คิดอยูก่ อ่ นได้เปลีย่ นแปลงอย่างฉับพลันเมือ่ ถังอุจจาระ
ตกลงมาบนศีรษะของเขา
เขาอารมณ์เสีย เดือดดาล และโกรธเป็นฟืนเป็นไฟ
เมือ่ รูว้ า่ ถังอุจจาระนัน้ ลอยมาจากไหน เขาก็ตะโกนว่า
“ผูห้ ญิงพวกนีไ้ ม่ใช่ภกิ ษุณที แี่ ท้จริง พวกหล่อนเป็นหญิงแก่
น่าเกลียดและโสเภณี ฉันจะเผาวัดของพวกหล่อนให้มอด
ไหม้จนไม่เหลือซากเลย”
เขาถือคบเพลิงที่มีเปลวไฟลุกโชนซึ่งใช้เป็นแสงสว่าง
แก่ถนนในยามเช้าตรู่ แล้วก็เดินก้าวยาวๆ เข้าไปในวัดของ
ภิกษุณี พร้อมทั้งส่งเสียงด่าทอสาปแช่งและร้องตะโกนไป
ด้วย โดยมีอจุ จาระปกคลุมอยูท่ วั่ ศีรษะ
ฆราวาสผู้ถือศีลคนหนึ่งมองเห็นชายผู้เดือดดาล จึง
เอ่ยถามอย่างเยือกเย็นว่าเกิดอะไรขึน้ เมือ่ ได้รบั ฟังว่า ภิกษุณี
รูปหนึง่ ได้โยนถังอุจจาระลงบนศีรษะของเขา ฆราวาสคนนัน้
ได้อทุ านว่า “สุดยอดเลย เยีย่ มจริงๆ คุณนีช่ า่ งโชคดีมากๆ
เลย การได้รับการอวยพรจากภิกษุณีผู้ทรงศีลเป็นการส่วน
ตัวด้วยวิธพี เิ ศษเช่นนี้ ถือเป็นสิรมิ งคลอย่างยิง่ เลยนะท่าน”
“จริงหรือ” พ่อค้าซึง่ ถูกหลอกง่ายกล่าว
“แน่นอนอย่างยิ่ง ทีนี้ท่านก็กลับบ้านไปอาบน�้ำอาบ
ท่า เปลีย่ นเสือ้ ผ้า แล้วก็ไปทีพ่ ระราชวัง จะต้องมีบางสิง่ ทีน่ า่
อัศจรรย์เกิดขึน้ กับท่านในวันนีอ้ ย่างแน่นอน”
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พ่อค้าคนนั้นกลับบ้านอย่างรีบร้อน ท�ำให้ไม่มีเวลา
เหลือพอทีจ่ ะเผาวัดของภิกษุณี เขาอาบน�ำ้ เปลีย่ นเสือ้ ผ้าแล้ว
ก็เดินทางไปที่พระราชวัง ในเช้าวันนั้น เองพระราชาได้
พระราชทานสัญญาการค้าของหลวงซึ่งท�ำก�ำไรมหาศาลให้
แก่เขา
พ่อค้าผูป้ ลาบปลืม้ ยินดีบอกกับเพือ่ นทุกคนของเขาว่า
“ถ้าพวกท่านต้องการให้การค้ามีผลก�ำไรที่งดงามอย่าง
แท้จริงละก็ ให้ไปขอความเป็นสิริมงคลอันสุดยอดกว่าพร
ใดๆ ทัง้ หมดจากภิกษุณผี ทู้ รงศีล มันคืออุจจาระศักดิส์ ทิ ธิท์ ี่
ข้าใช้ได้ผลมาแล้ว”
เมื่อพระพุทธองค์ทรงสดับเรื่องที่เกิดขึ้นซ�้ำแล้วซ�้ำอีก
พระองค์ทรงตักเตือน ภิกษุณเี หล่านัน้ และทรงบอกว่า ในวัน
นัน้ ภิกษุณเี หล่านัน้ โชคดีอย่างมากทีฆ่ ราวาสผูม้ ไี หวพริบดีได้
หว่านล้อมพ่อค้าผู้เชื่อถือโชคลางให้เชื่อว่า การถูกอุจจาระ
ราดบนศีรษะนั้นเป็นสิริมงคล เพราะคนบางคนยอมเชื่อได้
โดยไม่ลมื หูลมื ตาจริงๆ
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๔๒

ต้นก�ำเนิดของลัทธิ
วัตถุนยิ ม
- การปล่อยวาง ภิกษุณรี ปู หนึง่ ได้ใช้ชวี ติ อย่างเรียบง่าย มีทรัพย์สนิ เพียง
เล็กน้อยและอาศัยอยู่ในถ�้ำ ทุกเช้าท่านก็จะถือบาตรไปที่
หมูบ่ า้ นใกล้เคียง เพียงเพือ่ ขอบิณฑบาตอาหารในปริมาณ
ที่เพียงพอที่จะฉันแค่หนึ่งมื้อต่อวัน ท่านมีเวลาเหลือมาก
พอทีจ่ ะปฏิบตั วิ ปิ สั สนากรรมฐาน ศึกษาพระธรรม และสัง่
สอนธรรมะให้แก่ชาวบ้านทีอ่ าศัยอยูใ่ นท้องถิน่ นัน้
ในเช้าวันหนึง่ เมือ่ ท่านกลับมาจากการบิณฑบาต ท่าน
สังเกตเห็นว่าจีวรของท่านถูกหนูกดั เป็นรูอกี แล้ว ท่านจึงหา
ผ้าผืนเล็กๆ ผืนหนึง่ เย็บปะไปบนจีวรของท่านด้วยมืออีกครัง้
หนึง่ ขณะทีเ่ ย็บผ้าอยูน่ นั้ ท่านก็คดิ ว่า ถ้าท่านมีแมวสักตัวก็

คงจะไม่มีหนู และท่านก็จะได้ไม่ต้องมานั่งปะผ้าอยู่นานๆ
เช่นนี้ ดังนั้น ในเช้าวันต่อมา ท่านจึงขอแมวจากชาวบ้าน
พวกเขาก็ให้แมวสีนำ�้ ตาลท่าทางเรียบร้อยตัวหนึง่ แก่ทา่ น
เจ้าแมวน้อยต้องกินนมและปลา ดังนัน้ ทุกๆ เช้า ท่าน
จึงต้องขอบิณฑบาตสิง่ เหล่านีเ้ พิม่ เป็นพิเศษจากชาวบ้าน เช้า
วันหนึ่ง ท่านก็คิดว่า ถ้าท่านมีวัวสักตัว ก็ไม่ต้องไปขอ
บิณฑบาตนมทุกวัน ดังนัน้ ท่านจึงขอบริจาควัวตัวหนึง่ จาก
โยมทีม่ ฐี านะร�ำ่ รวยคนหนึง่
เมื่อภิกษุณีท่านนั้นมีวัวเพื่อผลิตอาหารให้แก่แมว ซึ่ง
ช่วยให้หนูไม่มากัดจีวรของท่านอีก ทีนที้ า่ นก็ตอ้ งหาหญ้ามา
ให้ววั กิน ดังนัน้ ท่านจึงขอบริจาคหญ้าจากชาวบ้าน อีกสอง
สามวันต่อมา ท่านก็คดิ ว่าถ้าท่านมีทดี่ นิ ของตัวเอง ท่านก็จะ
ไม่ต้องรบกวนขอบริจาคหญ้าจากชาวบ้านผู้ยากจนทุกวันๆ
ดังนั้นท่านจึงจัดการขอรับบริจาคเงินเพื่อซื้อทุ่งหญ้าเลี้ยง
สัตว์ทอี่ ยูใ่ นบริเวณใกล้เคียงให้ววั ของท่าน
ทุกๆ เช้า ภิกษุณรี ปู นีก้ ต็ อ้ งวุน่ วายกับการต้อนวัวเพือ่
มารีดนม ดังนัน้ ท่านจึงคิดว่าถ้ามีเด็กหนุม่ มาช่วยท�ำงานที่
น่าเบือ่ เหล่านีก้ ค็ งจะช่วยผ่อนแรงท่านได้มาก และ ท่านก็จะ
ให้คำ� แนะน�ำสัง่ สอนเรือ่ งธรรมะแก่เขาเพือ่ เป็นการตอบแทน
ชาวบ้านจึงช่วยกันคัดเลือกเด็กผูช้ ายคนหนึง่ จากครอบครัวที่
ยากจนและต้องการศึกษาธรรมะ
คราวนี้ ท่านจึงต้องขอบิณฑบาตอาหารมากขึ้นเป็น
สองเท่าทุกเช้า เพราะเด็กหนุ่มคนนั้นกินจุมาก นอกจากนี้
ท่านก็ต้องสร้างกระท่อมเล็กๆ ในบริเวณใกล้เคียงไว้ให้เด็ก
ชวนม่วนชื่น ๒ 143

หนุม่ คนนัน้ อาศัยนอน เพราะว่ามันเป็นการผิดศีลทีจ่ ะให้เด็ก
หนุม่ นอนในถ�ำ้ เดียวกันกับภิกษุณี ดังนัน้ ท่านจึงขอให้ชาว
บ้านช่วยกันสร้างกระท่อมให้แก่คนงานหนุม่ ของท่าน
แต่ครั้งนี้ ท่านเริ่มสังเกตเห็นว่าชาวบ้านพากันหลบ
หน้าท่าน พวกเขากลัวว่า ภิกษุณีรูปนี้จะขอบริจาคสิ่งของ
อืน่ ๆ จากพวกเขาอีก แม้แต่เวลาทีเ่ ห็นเจ้าวัวตัวสีนำ�้ ตาลเดิน
ใกล้เข้ามา พวกเขาก็คดิ ว่าเป็นภิกษุณี จึงพากันรีบวิง่ ไปซ่อน
ตัวในบ้านพร้อมกับใส่กลอนประตูอย่างแน่นหนาแล้วก็ดึง
ม่านมาปิดหน้าต่างอย่างมิดชิด
ต่อมาเมื่อมีชาวบ้านมาถามค�ำถามบางอย่างเกี่ยวกับ
การท�ำสมาธิ ท่านก็จะบอกว่า “ขอโทษนะ คงต้องรอก่อน
ท่านก�ำลังยุ่งมากเพราะว่าต้องไปคุมงานสร้างกระท่อมที่
ก�ำลังสร้างให้เด็กหนุ่มที่คอยดูแลทุ่งหญ้าเพื่อเลี้ยงวัว ซึ่งให้
นมแก่แมวสีนำ�้ ตาล ทีค่ อยไล่หนู เพือ่ ไม่ให้ทา่ นต้องมานัง่ ปะ
จีวรอยูบ่ อ่ ยๆ”
ท่านสังเกตสิง่ ทีท่ า่ นก�ำลังพูดแล้วก็ระลึกได้วา่ สิง่ เหล่า
นัน้ คือต้นก�ำเนิดของลัทธิวตั ถุนยิ ม
ท่านจึงบอกชาวบ้านให้รอื้ ถอนกระท่อมหลังนัน้ ยกวัว
และทีด่ นิ ให้แก่คนอืน่ และหาบ้านทีด่ ใี ห้กบั แมวของท่าน
สองสามวันต่อมา ท่านก็กลับไปสูช่ วี ติ ทีเ่ รียบง่ายของ
ท่าน มีทรัพย์สนิ เพียงเล็กน้อยและอาศัยอยูใ่ นถ�ำ้ ในเช้าวัน
หนึ่ ง หลั ง จากกลั บ มาจากหมู ่ บ ้ า นพร้ อ มกั บ อาหารที่ ข อ
บิณฑบาตมาในปริมาณที่เพียงพอที่จะฉันแค่หนึ่งมื้อต่อวัน
ท่านได้สงั เกตเห็นว่า หนูได้กดั จีวรเป็นรูอกี รูหนึง่
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ภิกษุณีรูปนั้นนั่งปะรอยขาดที่จีวรของท่านอย่างมี
ความสุข
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๔๓
แมวเจ้าปัญญา
- การไตร่ตรอง -

นีเ่ ป็นเรือ่ งจริงของแมวทีน่ า่ ทึง่ ตัวหนึง่ ทีอ่ าศัยอยูใ่ นวัดป่า
โพธิญาณ เมืองเซอร์เพนไทน์ ซึง่ อยูห่ า่ งจากเมืองเพิรธ์ ไป
ประมาณ 65 กิโลเมตร และเป็นวัดทีอ่ าตมาจ�ำพรรษาอยู่
เจ้าคิตแค็ท ( Kit-Cat) เกิดในวัดของอาตมา แม่ของมัน
เป็นแมวจรจัดทีอ่ ยูใ่ นป่าสงวนติดกับบริเวณวัด พวกเราเจอ
มันตัง้ แต่ตอนเป็นลูกแมวตัวเล็กๆ ทีถ่ กู ทอดทิง้ และหิวโซ มัน
แอบซ่อนตัวอยูใ่ นโพรงของท่อนไม้ใหญ่ทอ่ นหนึง่
พอเจ้าคิตแค็ทโตขึน้ มันก็เริม่ จับนกตัวเล็กๆ มากขึน้ ๆ
กระดิง่ ทีแ่ ขวนรอบคอของมันมีไว้เพียงเพือ่ ท�ำให้มนั เคลือ่ นที่
อย่างเงียบเชียบได้ดขี นึ้ โดยไม่ให้ใครได้ยนิ เสียงกระดิง่ มันน่า
เศร้าที่แม้ว่าพระสงฆ์ทุกรูปรักเจ้าคิตแค็ทน้อย แต่มันก็ต้อง

จากไปเพราะป่าไม้ในออสเตรเลียนั้นมีสภาพแวดล้อมที่ไม่
เหมาะสมต่อการเลีย้ งแมว
อาตมาหาบ้านหลังใหม่ที่ดีให้แก่เจ้าคิตแค็ทซึ่งเป็น
บ้านชานเมืองติดกับทะเลในวอเตอร์แมนส์เบย์ ที่อยู่ทาง
เหนือของเมืองเพิรธ์ ในวันทีเ่ จ้าคิตแค็ทจากไปนัน้ อาตมาอุม้
มันขึ้นมา แล้วใส่ไว้กระสอบ แล้วก็วางไว้ตรงที่วางเท้าด้าน
หลังรถของเจ้าของใหม่ของมัน อาตมารูส้ กึ ผิดทีท่ ำ� เช่นนีก้ บั
แมวทีฝ่ ากชีวติ ของมันไว้กบั อาตมา
คริสซึง่ เป็นเจ้าของคนใหม่ของมัน ขับรถตรงกลับบ้าน
ของเธอในวอเตอร์แมนส์เบย์ เธอหยิบกระสอบใบนัน้ เข้าไป
ภายในบ้าน และปล่อยเจ้าคิตแค็ทออกมาหลังจากที่ปิด
ประตูทุกบานแล้ว เพราะเธออยากจะให้เจ้าคิตแค็ทคุ้นเคย
กับครอบครัวใหม่ของมันก่อนทีจ่ ะปล่อยให้มนั ออกไปทีส่ วน
สามวันต่อมาในตอนบ่ายวันเสาร์ที่มีอากาศร้อนจัด
เธอก็ปล่อยเจ้าคิตแค็ทออกไปทีส่ วน ทันใดนัน้ เจ้าคิตแค็ทก็
วิง่ ไปทีป่ ระตูรวั้ คริสวิง่ ไล่ตามมันไป แต่เจ้าแมวตัวนัน้ มันวิง่
เร็วมาก ดังนัน้ คริสจึงขับรถของเธอออกตามหาเจ้าคิตแค็ท
ไปทั่วละแวกบ้านของเธอ แต่เธอไม่พบร่องรอยของมันเลย
เจ้าคิตแค็ทได้หายตัวไปแล้ว
ถ้าโยมก�ำลังคิดว่า ในที่สุดเจ้าคิตแค็ทจะหาทางกลับ
มาทีว่ ดั ของอาตมา ซึง่ อยูไ่ กลออกมาอีก 85 กิโลเมตร โยมก็
คิดผิดแล้ว เพราะเจ้าคิตแค็ทนัน้ ฉลาดเกินกว่าทีจ่ ะเดินเป็น
ระยะทางไกลขนาดนัน้
วันเสาร์นนั้ อาตมาต้องมาบรรยายธรรมะทีศ่ าลากลาง
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ในโนลลามาร่า (Nollamara) ซึง่ อยูห่ า่ งจากวัดของอาตมาไป
ทางทิศเหนือ 75 กิโลเมตร และห่างจากวอเตอร์แมนส์เบย์
ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ประมาณ 12 กิโลเมตร ขณะที่
ก�ำลังเดินผ่านประตูไม้บานหนาที่ปิดอยู่ของวัดที่เมืองเพิร์ธ
อาตมาก็ได้ยนิ เสียงประหลาดๆ อยูด่ า้ นนอก เมือ่ เปิดประตู
ออก เจ้าคิตแค็ทก็เงยหน้าขึน้ มองอาตมา พร้อมกับส่งเสียง
ร้องเหมียวๆ ขณะทีอ่ าตมาค่อยๆ อุม้ มันขึน้ มาและพาเข้ามา
ข้างใน อาตมาสังเกตเห็นว่า อุ้งเท้าของมันร้อนระอุด้วย
อากาศข้างนอกทีส่ งู กว่า 40 องศาเซลเซียส อาตมาเอานมให้
มันกินถ้วยแล้วถ้วยเล่า เจ้าแมวตัวนั้นสูญเสียน�้ำในร่างกาย
ไปมาก จากนั้นอาตมาก็ปล่อยให้มันท�ำในสิ่งที่แมวท�ำได้ดี
ทีส่ ดุ คือ การนอนขดตัวพักผ่อน
หลังจากเจ้าคิตแค็ทกลับมาถึงได้ไม่นาน อาตมาก็ได้
รับโทรศัพท์แสดงความเสียใจอย่างมากจากคริส “ขอโทษ
ด้วยนะคะ ท่านอาจารย์พรหม โยมปล่อยแมวของท่าน
อาจารย์ออกมานอกบ้านแล้วมันก็วงิ่ หนีไปค่ะ โยมขับรถออก
ตามหามันเกือบสองชัว่ โมง ขอโทษจริงๆ ค่ะ บางทีมนั อาจจะ
หาทางกลับมาที่วัดของท่านอาจารย์ในเมืองเซอร์เพนไทน์
ก็ได้นะคะ”
“อย่าเป็นห่วงเลย คริส” อาตมากล่าว “เจ้าคิตแค็ท
อยูก่ บั อาตมาทีโ่ นลลามาร่า (Nollamara) นีเ่ อง”
อาตมาจ�ำได้วา่ คริสอ้าปากค้างด้วยความประหลาดใจ
จากนั้นเธอก็มาดูมันด้วยตัวเอง เจ้าคิตแค็ทตามหาอาตมา
เจอในเมืองใหญ่ทมี่ นั ยังไม่เคยไปมาก่อน มันวิง่ เป็นระยะทาง
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อย่างน้อย 12 กิโลเมตรในเวลาน้อยกว่าสองชัว่ โมง ด้วยการ
วิง่ ข้ามทางหลวงขนาดใหญ่และถนนทีม่ กี ารจราจรติดขัดอีก
หลายสายโดยทีไ่ ม่มแี ผนทีแ่ ละไม่สามารถถามทางใครได้เพือ่
มาหาคนๆ หนึง่ ทีห่ ว่ งใยมันในเมืองทีม่ คี นเกินกว่าล้านคน
เจ้าคิตแค็ทเพิ่งเคยออกจากวัดของอาตมาเพียงครั้ง
เดียวเพื่อไปให้สัตวแพทย์ที่อยู่ในเมือง ‘ท�ำหมัน’ มันจะได้
ไม่มลี กู แต่มนั ไม่เคยไปใกล้บริเวณชานเมืองเพิรธ์ ส่วนทีข่ ยาย
ออกไปมาก่อนเลย มันเป็นแมวบ้านนอก แล้วตอนที่มันไป
จากวัดของอาตมานั้น มันอยู่ในกระสอบที่วางไว้ตรงที่วาง
เท้าของที่นั่งด้านหลังรถ ฉะนั้น มันไม่มีทางมองเห็นว่ามัน
ก�ำลังจะไปที่ไหน แต่เจ้าแมวแสนฉลาดตัวนี้ก็ยังตามหา
อาตมาจนเจอได้อย่างรวดเร็วมาก
เป็นที่แน่นอนว่าหลังจากนั้นมา เจ้าคิตแค็ทก็กลับมา
อยู่ที่วัดของอาตมา ซึ่งมันอยู่อย่างมีความสุขเป็นเวลานาน
หลายปี หลังจาก 22 ปีของอายุขยั ของแมว มันก็ตายทีน่ แี่ ละ
ถูกฝังไว้ใต้ตน้ โพธิอ์ นั ศักดิส์ ทิ ธิท์ อี่ ยูใ่ กล้ๆ กับอุโบสถ
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๔๔

ชีวติ ของเจ้าหมาน้อย
- ความกรุณา -

เพื่อเป็นการยุติธรรมต่อสัตว์เลี้ยงชนิดอื่นบ้าง อาตมาขอ
เล่าเรื่องที่ส่งมาให้อาตมาเมื่อเร็วๆ นี้เกี่ยวกับการที่หมา
น้อยเจ้าปัญญาตัวหนึง่ จัดการกับความเครียดของชีวติ ใน
ปัจจุบนั อย่างไร
ผู้หญิงคนหนึ่ง ซึ่งเพิ่งกลับมาจากการช้อปปิ้ง เปิด
ประตูบ้านชานเมืองของเธอ แล้วหมาตัวใหญ่ตัวหนึ่งซึี่งมา
จากทีไ่ หนก็ไม่รู้ ก็วงิ่ ผ่านเธอเข้าไปในบ้านอย่างรวดเร็ว และ
เมือ่ ผูห้ ญิงคนนัน้ วางของทีเ่ ธอซือ้ มาลงบนพืน้ เจ้าหมาตัวนัน้
ก็ขดตัวอยู่ที่มุมห้องอันเงียบสงบ และนอนหลับไปอย่าง
รวดเร็ว มันเป็นหมาพันธ์ลาบราดอร์ (Labrador) มีปลอกคอ
สวมอยู่ และได้รับการตัดแต่งขนอย่างเรียบร้อย ดังนั้นมัน

ไม่ใช่หมาจรจัดอย่างแน่นอน ผูห้ ญิงทีม่ เี มตตาคนนัน้ เป็นคน
รักหมา โดยเฉพาะหมาตัวนี้ เธอจึงปล่อยมันนอนไป หลังจาก
เวลาผ่านไปสองชัว่ โมง หมาตัวนัน้ ก็ตนื่ ขึน้ มาแล้วเธอก็ปล่อย
มันออกจากบ้านไป จากนัน้ เจ้าหมาน้อยก็เดินหายลับไป
วันต่อมา หมาตัวนัน้ กลับมาทีบ่ า้ นของเธอ เธอก็เปิด
ประตูให้มนั เข้ามาในบ้านอีกครัง้ แล้วมันก็เดินไปขดตัวนอนที่
มุมห้องอันเงียบสงบแห่งเดิม แล้วก็นอนหลับไปอีกสอง
ชัว่ โมง
หลังจากเหตุการณ์แบบเดียวกันนีเ้ กิดขึน้ ซ�ำ้ แล้วซ�ำ้ เล่า
อีกสองสามครัง้ ผูห้ ญิงคนนัน้ ก็เริม่ สงสัยว่าเจ้าหมาน่ารักตัวนี้
มาจากไหน และท�ำไมมันกลับมาทีบ่ า้ นของเธอครัง้ แล้วครัง้
เล่า ดังนั้นเธอจึงเขียนจดหมายสั้นๆ ฉบับหนึ่ง ม้วนไว้ใต้
ปลอกคอของเจ้าหมาลาบราดอร์ (Labrador) ตัวนั้น โดย
จดหมายฉบับนัน้ มีขอ้ ความเขียนไว้วา่
“หมาของคุณมักจะมาที่บ้านของฉันในตอนบ่ายเป็น
เวลาห้าวันมาแล้ว เพือ่ มานอนหลับอย่างเงียบๆ เท่านัน้ มัน
ช่างเป็นหมาทีน่ า่ รัก นิสยั ดี ซึง่ ฉันเองก็ไม่ได้รงั เกียจมัน ฉัน
เพียงแต่สงสัยว่ามันอยูท่ ไี่ หนและท�ำไมถึงชอบกลับมาทีบ่ า้ น
ของฉันครัง้ แล้วครัง้ เล่า”
ในวันต่อมา หมาตัวนั้นก็กลับมานอนที่มุมห้องที่เดิม
ของมัน โดยมีจดหมายสัน้ ๆ อีกฉบับหนึง่ เสียบอยูท่ ปี่ ลอกคอ
ของมัน ซึง่ เป็นข้อความเขียนตอบมาว่า
“หมาของผมอาศัยอยูใ่ นบ้านทีม่ เี สียงเอะอะเอ็ดตะโร
ของภรรยาจูจ้ ขี้ บี้ น่ และลูกๆ อีกสีค่ นของผม ซึง่ ลูกสองคน
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นั้นอายุยังไม่ถึงห้าขวบ มันมาที่บ้านของคุณก็เพื่อหาที่อัน
เงียบสงบให้มันได้นอนต่อจนเต็มอิ่ม ไม่ทราบว่าผมจะขอ
อนุญาตมาด้วยได้ไหมครับ”
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๔๕

สิง่ ทีเ่ หนือธรรมชาติ
- การไตร่ตรอง -

ชายชาวออสเตรเลียคนหนึ่งเข้าร่วมคณะเดินป่าบริเวณ
เชิงเขาของเทือกเขาหิมาลัย ซึ่งมีชื่อเรียกว่าเมืองลาดัคห์
(Ladakh) ซึง่ อยูท่ างแถบตะวันตกของทิเบต วิวทิวทัศน์ที่
นัน่ ช่างน่าตืน่ ตาตืน่ ใจเป็นอย่างยิง่ จนท�ำให้เขาเดินอ้อยอิง่
ตามหลังคนอืน่ ๆ อย่างเชือ่ งช้าเพือ่ ถ่ายภาพอย่างมากมาย
แต่ด้วยความโชคร้ายทีเ่ ขาคิดว่าจะเดินให้ทนั คนอื่นๆ ใน
กลุม่ ได้โดยการใช้ทางลัด เขากลับเดินไปผิดทาง จึงหาคน
อืน่ ๆ ไม่เจอและหลงทางในทีส่ ดุ
หลังจากเดินไปเดินมาอยู่ในป่าโดยไม่มีแผนที่อยู่เป็น
เวลาสองชัว่ โมง เขาเริม่ จะรูส้ กึ กังวล พระอาทิตย์หายลับไป
หลังยอดเขา บริเวณโดยรอบก�ำลังมืดลง อากาศก็หนาวเย็น

และดูน่ากลัวอันตราย แล้วเขาก็ยังไม่รู้เลยว่าจะเดินไปทาง
ไหนดี ทันใดนัน้ เขาเห็นแสงบางอย่างจากระยะทางทีไ่ ม่ไกล
เกินไปนัก เขาจึงเดินมุ่งหน้าไปหาแสงเหล่านั้น มันเป็นวัด
พุทธอันเก่าแก่ซึ่งตั้งอยู่อย่างโดดเดี่ยวในความอ้างว้างของ
เทือกเขาแห่งนั้น ท่านเจ้าอาวาสผู้มีเมตตาฟังเรื่องราวของ
เขาและชวนให้เขาพักค้างคืนในกุฏขิ องท่านซึง่ เป็นห้องเพียง
ห้องเดียวในวัดแห่งนั้นที่มีเตียงนอนแบบตะวันตกอยู่ ส่วน
ท่านเจ้าอาวาสผูม้ เี มตตานัน้ จะไปนอนทีอ่ นื่ และท่านก็ทราบ
ว่ากลุม่ นักเดินป่าเหล่านัน้ อยูท่ ไี่ หน ดังนัน้ ในวันพรุง่ นีท้ า่ นจะ
ให้พระรูปหนึง่ น�ำทางเขากลับไปหากลุม่ นักเดินป่าของเขา
หลังจากทานอาหารมื้อเย็นแบบง่ายๆเสร็จเรียบร้อย
ชายชาวออสเตรเลียผูอ้ อ่ นเพลียก็นอนหลับอย่างรวดเร็ว พอ
หลังเที่ยงคืนเขาก็ถูกปลุกให้ตื่นเมื่อได้ยินเสียงดนตรีที่มี
ความไพเราะอย่างน่าอัศจรรย์ที่สุดเท่าที่เคยได้ยินมา ถึง
แม้ว่าเขาเคยไปฟังคอนเสิร์ตที่โรงอุปรากรในซิดนีย์มาแล้ว
หลายครั้ง แต่ก็ยังไม่เคยได้ยินท�ำนองดนตรีที่ทั้งไพเราะนุ่ม
นวลและซาบซึ้งซึ่งท�ำให้รู้สึกปลื้มปีติอย่างเหลือล้นเช่นนี้มา
ก่อน น�้ำตาของเขาไหลอาบแก้มทั้งสองข้างด้วยปีติสุขขณะ
ทีน่ อนอยูบ่ นเตียงและดืม่ ด�ำ่ อยูก่ บั ท�ำนองเพลงอันศักดิส์ ทิ ธิ์
เขาไม่รู้ตัวว่าเผลอหลับไปตั้งแต่เมื่อไร แต่เสียงดนตรีแห่ง
สวรรค์ได้นำ� พาเขาไปสูก่ ารนอนหลับลึกทีผ่ อ่ นคลายทีส่ ดุ ใน
ชีวิต และตื่นขึ้นมาด้วยความผ่อนคลายและรู้สึกพึงพอใจ
อย่างเต็มทีเ่ ป็นครัง้ แรกในรอบหลายปี
หลั ง อาหารเช้ า เขาก็ เข้ า ไปกราบขอบคุ ณ ท่ า นเจ้ า
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อาวาสที่ให้เขายืมเตียงนอน และเขาก็ได้บอกกับท่านเจ้า
อาวาสเกีย่ วกับเสียงดนตรีและถามว่ามันคือเสียงอะไร
“อ้อ เสียงนัน่ เอง” ท่านเจ้าอาวาสกล่าว “โยมได้ยนิ
ด้วยหรือ”
“ได้ยนิ ครับ มันเป็นเสียงทีน่ า่ อัศจรรย์มาก ผมไม่เคย
ได้ยนิ เสียงอะไรแบบนัน้ มาก่อนเลยครับ”
“นัน่ เป็นสิง่ ทีเ่ หนือธรรมชาตินะ่ พ่อหนุม่ แต่มนั เป็นข้อ
บังคับของวัดของเราทีอ่ าตมาไม่สามารถบอกอะไรแก่โยมได้
เพราะโยมไม่ใช่พระสงฆ์”
ชายชาวออสเตรเลียท�ำหน้าเศร้า แล้วก็หยิบกระเป๋า
สตางค์ออกมาและส่งเงิน 100 ดอลล่าร์ให้แก่ทา่ นเจ้าอาวาส
“ไม่ได้ ไม่ได้” ท่านเจ้าอาวาสกล่าว
“อย่างนั้น ท่านต้องการเงินเท่าไร” ชาวออสเตรเลีย
คนนัน้ ถาม
“ฟังนะ” ท่านเจ้าอาวาสตอบอย่างหนักแน่น “ถึง
แม้ว่าโยมจะให้เงินสักร้อยล้านดอลล่าร์ อาตมาก็ยังไม่
สามารถบอกโยมได้ เพราะพระสงฆ์เท่านัน้ จึงจะรูเ้ รือ่ งนีไ้ ด้”
เมื่อชาวออสเตรเลียคนนั้นไม่สามารถติดสินบนท่าน
เจ้าอาวาสได้ เขาจึงจากไป ซึง่ ในไม่ชา้ เขาก็กลับเข้าไปเข้า
กลุม่ ของเขาและเดินป่าจนจบแล้วก็เดินทางกลับออสเตรเลีย
เมื่อ กลับไปถึงบ้าน เขาก็เฝ้าแต่คิดถึงเสียงดนตรีอัน น่า
อัศจรรย์ทเี่ ขาได้ยนิ เขาเริม่ หมกมุน่ อย่างมากกับเสียงดนตรีที่
เคยได้ยินจนท�ำให้เขาเริ่มนอนไม่หลับและไม่มีสมาธิในการ
ท�ำงาน เขาได้ไปพบนักจิตวิทยาทีด่ ที สี่ ดุ คนหนึง่ ในซิดนีย์ แต่
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ก็ยงั ไม่สามารถก�ำจัดเสียงดนตรีนนั้ ออกไปจากสมองของเขา
ได้ และมันก�ำลังท�ำให้เขาเสียสติทลี ะน้อยๆ ดังนัน้ จึงมีเพียง
อย่างเดียวเท่านัน้ ทีท่ ำ� ได้
เป็นเวลาเกือบหนึ่งปีนับตั้งแต่วันที่เขามาที่นั่นครั้ง
ที่แล้ว เขาปรากฏตัวขึ้นที่หน้าประตูรั้วของวัดแห่งนั้นใน
ลาดัคห์ แล้วขอพบท่านเจ้าอาวาส ท่านเจ้าอาวาสจ�ำเขาได้
ชาวออสเตรเลียคนนัน้ ก็อธิบายว่าเขาเพียงแต่ตอ้ งการค้นหา
ความจริงว่า เสียงดนตรีนั้นมาจากไหนไม่เช่นนั้นเขาคงจะ
ต้องเป็นบ้าแน่ๆ
“อาตมาเสียใจด้วยนะ” ท่านเจ้าอาวาสกล่าวด้วย
ความเมตตาอย่างจริงใจ “ก็อย่างทีบ่ อกโยมไปเมือ่ ครัง้ ทีแ่ ล้ว
ว่า อาตมาบอกอะไรโยมไม่ได้หรอก เพราะว่าโยมไม่ใช่พระ
สงฆ์”
“ถูกต้องเลยครับ” ชาวออสเตรเลียคนนัน้ ตอบ “อย่าง
นัน้ ก็ชว่ ยบวชให้ผมเป็นพระสงฆ์ดว้ ยเถิดครับ”
เขาได้รบั การฝึกอบรม ศึกษาพระธรรมและเรียนรูบ้ ท
สวดมนต์ทั้งหมดที่ส�ำคัญเป็นเวลาสองปีก่อนที่จะได้รับการ
อุปสมบทเป็นพระสงฆ์ในวัดทีเ่ คร่งครัด ชาวออสเตรเลียคน
นั้นทุ่มเทให้กับขั้นตอนอันเคร่งครัดทั้งหมด แล้วท่านเจ้า
อาวาสก็ท�ำการอุปสมบทให้เขาเป็นพระสงฆ์หลังจากเวลา
ผ่านไปสองปี
ทันทีทกี่ ารอุปสมบทเสร็จสิน้ ชาวออสเตรเลียคนนัน้ ก็
ถามท่านเจ้าอาวาสว่า “ตอนนี้ผมได้บวชเป็นพระสงฆ์แล้ว
ท่านคงจะบอกผมได้แล้วว่าเสียงดนตรีอันมหัศจรรย์นั้นคือ
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เสียงอะไรครับ”
ท่านเจ้าอาวาสยิม้ พร้อมกับตอบว่า “มาหาหลวงพ่อที่
กุฏติ อนเทีย่ งคืนนะ แล้วหลวงพ่อจะอธิบายให้ฟงั ”
ด้วยความตื่นเต้น พระสงฆ์บวชใหม่รูปนั้นจึงไปถึงที่
กุฏิหนึ่งชั่วโมงล่วงหน้า เขาเฝ้ารอคอยช่วงเวลานี้มานานถึง
สามปี ยอมเสียสละทุกสิ่งทุกอย่างแม้แต่การบวชเป็นพระ
สงฆ์ เมือ่ ถึงเวลาก่อนเทีย่ งคืนเล็กน้อย ท่านเจ้าอาวาสก็หยิบ
กุญแจพวงเก่าๆ พวงหนึ่งออกมาจากโต๊ะเขียนหนังสือของ
ท่าน แล้วก็เปิดผ้าม่านในกุฏอิ อกเพือ่ เผยให้เห็นประตูไม้บาน
หนึ่งที่ซ่อนอยู่ ท่านเจ้าอาวาสได้เปิดประตูไม้บานนั้นด้วย
กุญแจไม้ทอี่ ยูใ่ นพวงกุญแจนัน้ เสียงลัน่ เอีย๊ ดแบบฝืดๆ ของ
ประตูบานนั้นบอกให้รู้ว่ามันไม่ได้ถูกเปิดมาเป็นเวลานาน
หลายปีหรืออาจจะหลายศตวรรษด้วยซ�ำ้ มีทางเดินทอดยาว
ออกไปและมีประตูอีกบานหนึ่งเป็นประตูเหล็กอยู่ที่ปลาย
ทางเดินนั้น ขณะที่พระสงฆ์ทั้งสองรูปเดินตรงไปที่ประตู
เหล็ก นาฬิกาเก่าแก่เรือนหนึ่งในวัดก็ส่งเสียงดังขึ้นสิบสอง
ครัง้ เพือ่ บอกเวลาเทีย่ งคืน ท่านเจ้าอาวาสใช้กญ
ุ แจเหล็กเปิด
ประตูขนาดใหญ่บานทีส่ อง หลังจากพระสงฆ์ทงั้ สองรูปเดิน
ผ่านเข้าประตูไป เสียงดนตรีแห่งสรวงสวรรค์กเ็ ริม่ ต้นขึน้ ยิง่
เดิ น เข้ า ไปใกล้ เ สี ย งดนตรี ก็ ยิ่ ง ชั ด เจนและไพเราะยิ่ ง ขึ้ น
ระลอกคลืน่ แห่งความปีตสิ ขุ ได้แผ่ซา่ นไปทัว่ ร่างพระสงฆ์ชาว
ออสเตรเลียรูปนัน้ ไม่มอี ะไรอีกแล้วในชีวติ ทีจ่ ะมีความหมาย
มากไปกว่าสิง่ ทีเ่ ขาประสบอยูน่ ี้ แล้วพระสงฆ์ทงั้ สองรูปก็เดิน
ตรงไปยังประตูอีกบานหนึ่งซึ่งท�ำด้วยเงินแท้ที่ขุดมาจาก
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เทือกเขาแห่งนัน้ มันจะมีคา่ มหาศาลในออสเตรเลีย แต่โยม
จะไม่คดิ ถึงสิง่ เหล่านัน้ เลยหากโยมได้ยนิ เสียงดนตรีทมี่ คี วาม
ไพเราะนุม่ นวลเกินค�ำบรรยายเช่นนี้ หลังจากเปิดประตูทที่ ำ�
ด้วยเงินด้วยกุญแจเงิน พระสงฆ์ชาวออสเตรเลียรูปนัน้ ก็เห็น
ประตูอกี บานหนึง่ ซึง่ เห็นได้ชดั เจนว่าเป็นประตูสดุ ท้าย มัน
ท�ำด้วยทองค�ำบริสุทธิ์หนาหกนิ้วและประดับตกแต่งด้วย
อัญมณีมคี า่ มากมาย ท่านเจ้าอาวาสหยิบกุญแจทองค�ำออก
มาแล้วเดินไปหยุดตรงหน้าประตูทองค�ำบานนั้น จากนั้น
ท่านก็หนั ไปทางพระชาวออสเตรเลียรูปนัน้ และพูดด้วยน�ำ้
เสียงจริงจัง “เธอแน่ใจนะว่าพร้อมส�ำหรับสิง่ นี้ มันเป็นสิง่ ที่
เหนือธรรมชาติ ซึง่ จะท�ำให้ชวี ติ ของเธอเปลีย่ นไปตลอดกาล
เธอพร้อมนะ”
พระสงฆ์ชาวออสเตรเลียรูปนัน้ มีความรูส้ กึ ทัง้ ตืน่ เต้น
และหวาดกลัวในเวลาเดียวกัน ท่านไม่เคยต้องท�ำการตัดสิน
ใจทีส่ ำ� คัญอย่างยิง่ เช่นนีม้ าก่อน การทีไ่ ด้เห็นสิง่ ทีอ่ ยูด่ า้ นหลัง
ประตูทองค�ำบานนัน้ อาจจะท�ำให้ทา่ นเสียสติ แต่การทีไ่ ม่ได้
เห็นสิง่ นัน้ ก็จะท�ำให้ทา่ นมีสติไม่สมประกอบอยูด่ ี ดังนัน้ ท่าน
จึงกล่าวว่า “เปิดประตูเถอะครับท่าน”
ท่านเจ้าอาวาสเสียบลูกกุญแจเข้าไปทีร่ กู ญ
ุ แจ ร่างของ
พระสงฆ์ชาวออสเตรเลียรูปนั้นสั่นระริกด้วยความกลัวโดย
ไม่รู้ตัว แล้วท่านเจ้าอาวาสก็ค่อยๆ เปิดประตูโบราณบาน
หนาหนักนัน้ ออก
นั่นไง คุณพระช่วย นี่เป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่เกินกว่ามนุษย์
ปุถชุ นธรรมดาๆ จะเข้าใจได้ มันเป็นเรือ่ งทีย่ ากจะเข้าใจ มัน
158 ชวนม่วนชื่น ๒

อยูพ่ น้ วิสยั การรับรูต้ ามปกติใดๆ
และสิง่ นัน้ คืออะไรกันแน่
อาตมาขอโทษด้วยนะที่ไม่ได้รับอนุญาตให้บอกอะไร
แก่โยมได้ เพราะโยมไม่ใช่พระสงฆ์
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๔๖

การเดินทางสูเ่ ทือกเขา
หิมาลัยของอาตมา
- การปล่อยวาง อาตมาได้เห็นรูปเทือกเขาหิมาลัยครั้งแรกขณะที่เรียนอยู่
ในลอนดอน มันช่างเป็นเทือกเขาทีใ่ หญ่โตมโหฬาร เขียว
ครึ้มไปด้วยต้นไม้นาๆ ชนิด และมีเสน่ห์ดึงดูดใจมากจน
อาตมาตัง้ ใจว่าสักวันหนึง่ จะต้องเดินทางไปทีน่ นั่ ให้ได้
ช่วงระหว่างฤดูร้อนในปี 2516 หลังจากที่อาตมา
เรียนจบปริญญาตรีและก�ำลังจะเริม่ งานเป็นครูสอนหนังสือที่
โรงเรียนแห่งหนึ่ง อาตมาได้ออกเดินทางจากสถานีชุมทาง
วิคตอเรียในลอนดอนไปอินเดียและเทือกเขาหิมาลัยอัน
มหึมา สองอาทิตย์ตอ่ มาอาตมาก็เดินทางมาถึงอินเดีย แต่ก็
ดันมีฝนตกทุกวัน ถ้าอาตมาตรวจสอบให้ดกี อ่ นวางแผนการ

เดินทางก็จะทราบว่าช่วงนี้เป็นฤดูมรสุมในอินเดีย แม้เดิน
ทางขึน้ เหนือไปไกลถึงเมืองกาฐมาณฑุ (Kathmandu) แล้ว
ก็ยังไม่สามารถเห็นเทือกเขาหิมาลัยได้เลย เห็นแต่เมฆฝน
เท่านัน้ อาตมาจึงล้มเลิกความตัง้ ใจทีจ่ ะไปดูเทือกเขาอันยิง่
ใหญ่ที่สุดในโลกอย่างสิ้นเชิง แต่ก็ยังโชคดีที่มีอย่างอื่นอีก
มากมายให้ทำ� ในดินแดนอันตืน่ ตาตืน่ ใจเช่นนี้
วันหนึง่ ในเมืองกาฐมาณฑุ มีสามีภรรยาชาวอเมริกนั คู่
หนึง่ บอกกับอาตมาว่ามีรถขนส่งไปรษณียท์ กี่ ำ� ลังจะเดินทาง
ขึ้นเหนือไปยังชายแดนที่ติดกับทิเบตและจะพาคนเดินทาง
ไปด้วยโดยคิดค่าโดยสารเพียงสองสามรูปีเท่านั้น ฟังดู
เป็นการท่องเที่ยวที่น่าสนุกสนาน ดังนั้นอาตมาจึงเดินทาง
ขึน้ เหนือไปกับรถขนส่งไปรษณียใ์ นเช้าตรูว่ นั รุง่ ขึน้
ตอนประมาณบ่ายโมง คนขับรถขนส่งไปรษณียไ์ ด้หยุด
พักทานอาหารกลางวันทีห่ มูบ่ า้ นเล็กๆ บนภูเขา สามีภรรยา
คู่นั้นเสนอแนะว่าเราน่าจะไปปีนภูเขาเตี้ยๆ ที่อยู่ใกล้ๆ ใน
ระหว่างทีร่ อคนขับรถทานอาหารกลางวัน อีกสิบห้านาทีตอ่
มา เมือ่ เราก็ขนึ้ ไปถึงยอดเขาเตีย้ ๆ นัน้ เมฆทีล่ อยอยูท่ างด้าน
ทิศเหนือได้แยกตัวออกจากกัน อาตมาได้มองเห็นแนวเทือก
เขาหิมาลัยอันมหึมาในสภาพอากาศที่ชุ่มฉ�่ำไปด้วยฝนเป็น
ครัง้ แรก ทัศนียภาพทีม่ องเห็นนัน้ น่าทึง่ มาก
แต่วา่ อาตมาได้ทงิ้ กล้องถ่ายรูปไว้ในรถขนส่งไปรษณีย์
อาตมาจึงรีบวิง่ ลงไปตามเนินเขาอย่างรวดเร็ว คว้ากล้องถ่าย
รูปได้กร็ บี วิง่ ซอยเท้าถีย่ บิ ขึน้ ไปบนยอดเขาอย่างรวดเร็วทีส่ ดุ
เท่าที่จะท�ำได้ อาตมาขอกล่าวด้วยความสัตย์จริงว่าเมื่อขึ้น
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ไปถึงยอดเขา เมฆสองกลุ่มนั้นก็ลอยเข้ามาบังเทือกเขานั้น
แล้ว สามีภรรยาชาวอเมริกนั ซึง่ ได้นงั่ ดืม่ ด�ำ่ อยูก่ บั ทัศนียภาพ
อันงดงามจับตาอย่างเงียบๆ นัน้ หันมาถามอาตมาว่าหายไป
ไหนมา และทีแ่ ย่กว่านัน้ ก็คอื พวกเขาได้บรรยายให้ฟงั ถึงสิง่ ที่
อาตมาพลาดโอกาสได้ดู
อาตมารูส้ กึ ว่าตัวเองช่างโง่เขลาจริงๆ เพราะการวิง่ กลับ
ไปเอากล้องถ่ายรูปนั้นท�ำให้อาตมาต้องพลาดโอกาสได้ชม
ทัศนียภาพอันงดงามเกินบรรยาย แต่อาตมากลับได้เรียนรูว้ า่
เวลาทีโ่ ยมพยายามจะจับภาพช่วงเวลาทีส่ ำ� คัญ ไม่วา่ จะด้วย
การถ่ายภาพหรือการจดบันทึกไว้ ภาพนัน้ มักจะหนีจากโยม
ท�ำให้โยมพลาดโอกาสทีจ่ ะได้เห็นความน่าพิศวงเหล่านัน้
เช่นเดียวกับเทือกเขาหิมาลัยอันสวยงามโดดเด่น ช่วง
เวลาอันวิเศษของชีวิตคนเรานั้นเกิดขึ้นเพื่อให้เก็บไว้เป็น
ประสบการณ์ ไม่ใช่ให้กกั เก็บไว้ในกล้องถ่ายรูป ภาพเหล่านัน้
เป็นสิง่ ทีเ่ ราจะต้องจดจ�ำอย่างไม่มวี นั ลืมเลือนอยูแ่ ล้ว ดังนัน้
ท�ำไมเราถึงจ�ำเป็นจะต้องถ่ายภาพเหล่านัน้ ไว้ดว้ ยเล่า
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๔๗
มีคนก�ำลังจับตา
มองโยมอยู่
- การปลูกฝัง ในสมัยโบราณนั้น ครูผู้มีสติปัญญาเฉลียวฉลาดเพียงคน
เดียวจะสอนนักเรียนกลุ่มหนึ่งให้เรียนรู้ทุกอย่างที่จ�ำเป็น
ต้องเรียนรูเ้ กีย่ วกับการด�ำรงชีวติ ของพวกเขา มีครูเช่นนัน้
อยู ่ คนหนึ่ง ซึ่ง มีนักเรียนอยู่สิบ สองคนที่ ใ กล้ จ ะจบการ
ศึกษา และครูคนนี้ก็มีลูกสาวอยู่คนหนึ่ง ซึ่งนักเรียนของ
เขาทุกคนคิดว่าเธอมีเสน่หเ์ ป็นอย่างมาก
วันหนึง่ เขาพูดกับบรรดาลูกศิษย์ของเขาว่า มีปญ
ั หา
อยู่สองข้อ ปัญหาข้อแรกคือเขาจ�ำเป็นจะต้องหาสามีให้แก่
ลูกสาวของเขา และตามประเพณีในขณะนั้น ผู้ชายคนนั้น
ต้องเป็นหนึ่งในลูกศิษย์ทั้งสิบสองคนของเขา แต่สิ่งที่ยาก

ล�ำบากก็คือ เขาไม่สามารถตัดสินใจได้ว่าลูกศิษย์คนไหน
สามารถเป็นสามีทดี่ ที สี่ ดุ ได้
ปัญหาข้อที่สองก็คือ ในฐานะของพ่อตา เขาจะต้อง
จ่ายเงินค่างานฉลองแต่งงานจ�ำนวนมากมาย รวมทั้งต้อง
สร้างบ้านหลังใหม่พร้อมสิ่งอ�ำนวยความสะดวกทั้งหลายให้
แก่คู่สมรสคู่ใหม่ด้วย และปัญหาก็คือมันต้องใช้เงินจ�ำนวน
มหาศาล
ครูคนนัน้ ได้ประกาศให้มกี ารแข่งขัน เพือ่ แก้ไขปัญหา
ทัง้ สองข้อ เขาขอให้ลกู ศิษย์ทงั้ หมดค่อยๆ แอบซ่อนตัวเข้าไป
ในหมู่บ้านใกล้เคียงในคืนอันมืดมิดและขโมยข้าวของมาให้
มากทีส่ ดุ เท่าทีจ่ ะท�ำได้ถา้ ไม่มใี ครเห็น แล้วก็ให้นำ� ข้าวของที่
ขโมยมาทัง้ หมดกลับมาให้แก่ครู ลูกศิษย์คนใดทีป่ ฏิบตั ติ าม
ค�ำสั่งของเขาและขโมยของมาได้มากที่สุด ก็จะเป็นคนที่ได้
ตัวลูกสาวของเขาไป ส่วนของมีคา่ ทีข่ โมยมาทัง้ หมดก็จะตก
เป็นของสามีภรรยาผูโ้ ชคดี
บรรดาลูกศิษย์ตกใจมากที่ครูของเขาขอให้พวกเขา
ขโมยของมาให้ ปกติแล้วครูของเขาเป็นคนดีมศี ลี ธรรมมาก
แต่ในสมัยนัน้ การให้คำ� สัตย์วา่ จะเชือ่ ฟังค�ำสัง่ สอนของครูนนั้
เป็นสิ่งที่ส�ำคัญมาก พวกเขาจึงต้องตกลงท�ำการแข่งขันดัง
กล่าว หรือบางทีอาจจะเป็นเพราะชายหนุม่ พวกนัน้ ตกหลุม
รักลูกสาวคนสวยหยาดเยิ้มจนตกตะลึงหงายหลังกันหมด
หรือเปล่านะ
ตลอดระยะเวลาเจ็ดวันต่อมา บรรดาลูกศิษย์ผู้ฉลาด
หลักแหลมได้แอบแฝงตัวเข้าไปในหมู่บ้านในยามวิกาลเพื่อ
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ขโมยข้าวของต่างๆ เท่าที่จะหาได้และน�ำกลับมาให้ครูของ
พวกเขา ซึง่ ครูกไ็ ด้ทำ� บันทึกอย่างละเอียดว่าลูกศิษย์คนไหน
ขโมยอะไรมาได้บ้าง และของเหล่านั้นมาจากบ้านหลังไหน
และเป็นที่น่าประหลาดใจว่าไม่มีลูกศิษย์คนใดถูกจับได้เลย
ว่าเข้าไปขโมยของ
ในช่วงสุดสัปดาห์ ครูจัดประชุมลูกศิษย์ทั้งหมดเพื่อ
ประกาศผลการแข่งขัน
“พวกเธอขโมยของมาได้มากทีเดียว” ครูเริม่ ต้นกล่าว
“มันมากพอส�ำหรับการเริม่ ต้นชีวติ ทีด่ สี ำ� หรับคูแ่ ต่งงานทัว่ ๆ
ไป ยกเว้นเพียงคนเดียวในกลุ่มที่ยังไม่ได้น�ำอะไรกลับมา
แม้แต่ชนิ้ เดียว ท�ำไมถึงท�ำเช่นนัน้ ”
ลูกศิษย์หนุ่มขี้อายก้าวออกมาข้างหน้าและกล่าวว่า
“เพราะว่ากระผมต้องปฏิบัติตามค�ำสั่งของท่านอาจารย์
ขอรับ”
“เจ้าหมายความว่าอย่างไร ก็ขา้ สัง่ ให้เจ้าไปขโมยของมี
ค่าและน�ำกลับมาให้ขา้ ไม่ใช่หรือ”
“ใช่ขอรับ” ลูกศิษย์กล่าวด้วยท่าทีหอ่ เหีย่ ว “แต่ทา่ น
อาจารย์กส็ งั่ ด้วยว่า ให้พวกเราขโมย ถ้าไม่มใี ครเห็น กระผม
ได้แอบย่องเข้าไปในบ้านตั้งหลายหลังตอนตีสองขณะที่ทุก
คนก�ำลังนอนหลับ แต่ทกุ ครัง้ ทีก่ ระผมเกือบจะขโมยของบาง
อย่างได้ กระผมก็สงั เกตเห็นว่ามีใครบางคนก�ำลังมองกระผม
อยู่ ดังนัน้ กระผมก็เลยต้องกลับออกมามือเปล่าขอรับ”
“ถ้าทุกคนในบ้านก�ำลังนอนหลับอยู่ แล้วใครจะมอง
เจ้าอยูล่ ะ่ ศิษย์ขา้ ” ผูเ้ ป็นครูถาม
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“กระผมก�ำลังมองตัวเองอยูข่ อรับ กระผมมองเห็นว่า
ตัวเองก�ำลังจะขโมยของ และนัน่ ก็คอื เหตุผลว่าท�ำไมกระผม
จึงไม่ได้นำ� อะไรกลับมา เพราะท่านอาจารย์บอกกับพวกเรา
ว่าให้ขโมยถ้าไม่มใี ครเห็น”
“ยอดเยีย่ มมากๆ” ครูกล่าวอย่างปลาบปลืม้ “อย่าง
น้อยที่สุด ข้าก็มีลูกศิษย์ที่ฉลาดหลักแหลมอยู่คนหนึ่งที่ตั้ง
อกตัง้ ใจฟังค�ำสัง่ สอนของข้าตลอดเวลาหลายปีทผี่ า่ นมา ส่วน
เจ้าพวกโง่เขลาเบาปัญญาที่เหลือทั้งหมด ให้น�ำข้าวของที่
ขโมยมาทั้งหมดไปคืนเจ้าของ พวกเขาไม่ว่าอะไรหรอก
เพราะข้าได้บอกให้พวกเขารู้เรื่อง ‘การแข่งขัน’ นี้เมื่อสอง
อาทิตย์ที่ผ่านมาแล้ว พวกเขารู้ว่าพวกเจ้าจะมาขโมยของ
และนี่คือเหตุผลที่ท�ำไมจึงไม่มีใครถูกจับได้ จงจ�ำไว้ว่าไม่ว่า
เจ้าจะเคยท�ำสิง่ ใดก็ตามทีเ่ ป็นการผิดศีลธรรม จะมีบางคนรู้
เห็นเสมอ และบางคนนั้นก็คือตัวเจ้าเอง และการที่เจ้าได้รู้
เห็นการกระท�ำนั้น มันก็จะท�ำให้เจ้ารู้สึกเสียใจและทุกข์
ทรมานอย่างแน่นอน”
ลู ก ศิ ษ ย์ ค นที่ มี ป ั ญ ญาเฉลี ย วฉลาดได้ แ ต่ ง งานกั บ
ลูกสาวคนสวยอย่างไม่ตอ้ งสงสัย และผูเ้ ป็นครูกร็ ำ�่ รวยพอที่
จะจัดพิธีแต่งงานอันหรูหราให้แก่คู่บ่าวสาวพร้อมกับสร้าง
บ้านในฝันที่ตกแต่งเรียบร้อยให้อีกหนึ่งหลัง และเนื่องจาก
สามีเป็นคนทีม่ คี วามเฉลียวฉลาดอย่างแท้จริง ทัง้ คูจ่ งึ ใช้ชวี ติ
อย่างมีความสุขตราบชัว่ นิรนั ดร
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๔๘

วิธที นี่ กั เรียนคนหนึง่
ได้เรียนรูท้ จี่ ะหัวเราะเยาะ
การสบประมาท
- ปัญญา -

นิทานเรื่องก่อนหน้านี้มาจากอินเดียโบราณ ส่วนนิทาน
เรื่องที่จะเล่าต่อไปนี้มาจากกรีกโบราณซึ่งมีวิธีการสอนที่
คล้ายคลึงกันมาก คือครูหนึง่ คนจะสอนทุกๆ อย่างให้แก่
ลูกศิษย์ของเขา
มีครูขบี้ น่ คนหนึง่ ทีม่ กั จะอารมณ์เสีย และดุดา่ ว่ากล่าว
ลูกศิษย์คนหนึ่งในเรื่องการท�ำผิดเล็กๆ น้อยๆ ผู้เป็นครูมัก
พูดจาสบประมาทชายหนุม่ คนนัน้ และคิดเงินค่าทีเ่ ขาได้รบั
สิทธิพิเศษที่ถูกว่ากล่าวตักเตือนเพราะถือว่าเป็นบทเรียน

เพิม่ เติมทีค่ รูจดั ให้
หลังจากเรียนจบ ลูกศิษย์คนนั้นได้ไปท�ำงานที่เมือง
เอเธนส์ เมือ่ ใดก็ตามทีเ่ จ้านายหรือคนอืน่ ๆ พูดจาว่ากล่าวเขา
ลูกศิษย์คนนัน้ ก็จะหัวเราะอย่างสนุกสนาน
ในสมั ย นั้ น ค� ำ สาปแช่ ง ที่ รุ น แรงที่ สุ ด ที่ ไ ด้ ม าจาก
ตะวันออกกลางซึง่ อยูใ่ นบริเวณใกล้เคียงกัน ก็คอื ขอให้หมัด
จากอูฐพันตัวจงเข้าไปไต่ยวั้ เยีย้ อยูท่ รี่ กั แร้ของแก
เขาหัวเราะเยาะค�ำสาปแช่งนั้น และไม่เคยโกรธที่ถูก
พูดจาดูถูก พวกเพื่อนสนิทและเพื่อนร่วมงานของเขาคิดว่า
เขาอาจจะมีสติไม่เต็มบาท แต่ในเรือ่ งอืน่ ๆ เขาก็มที า่ ทีปกติดี
ดังนั้น พวกเขาจึงถามชายหนุ่มคนนั้นว่า ท�ำไมเขาหัวเราะ
เวลาทีม่ คี นดุดา่ ว่ากล่าวเขาเสมอๆ
“ตอนทีข่ า้ เป็นนักเรียน” เขาตอบ “ข้าต้องจ่ายเงินให้
กับการถูกดุด่าว่ากล่าว แต่ตอนนี้ข้าถูกดุด่าโดยไม่ต้องจ่าย
เงิน ข้าก็เลยมีความสุขมาก”
บางทีพวกเราควรจะเก็บเงินลูกๆ ของเราทุกครั้งที่
ท�ำให้ต้องตะโกนดุว่าพวกเขาในเวลาที่ไม่ท�ำความสะอาด
ห้องนอน หรือไม่ทำ� การบ้าน เพือ่ ในเวลาต่อมาเมือ่ เขาเติบโต
ขึน้ และถูกคูส่ มรสของพวกเขาดุดา่ หรือถูกเจ้านายตะโกนด่า
ใส่ ห น้ า พวกเขาจะได้ ไ ม่ โ กรธแล้ ว เอาแต่ หั ว เราะอย่ า ง
สนุกสนานเหมือนกับลูกศิษย์ชาวกรีกโบราณคนนัน้ แต่เดีย๋ ว
นีพ้ วกเขาไม่ตอ้ งจ่ายเงินค่าถูกสบประมาทอีกแล้ว
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๔๙

การเรียนรูว้ ฒ
ุ ภิ าวะทาง
อารมณ์จากผูเ้ ชีย่ วชาญ
- การไตร่ตรอง -

สมัยเมือ่ อาตมายังเรียนอยูท่ มี่ หาวิทยาลัย เพือ่ นชาวคริสต์
ของอาตมาในเคมบริดจ์เล่าให้อาตมาฟังว่าพวกเขาจะไป
ท�ำงานเป็นอาสาสมัครดูแลผูป้ ว่ ยทีม่ คี วามพิการทางสมอง
ที่โรงพยาบาลในเมืองนั้น ในฐานะชาวพุทธอาตมาคิดว่า
อาตมาควรจะอาสาไปท�ำงานด้วย เหมือนกับทีเ่ ขาพูดกัน
ว่า ‘ต้องให้เทียมหน้าเทียมตาเพื่อนๆ’ ดังนั้น เหตุผลที่
อาตมาอาสาสมัครไปก็ไม่มอี ะไรมากไปกว่าความภูมใิ จใน
ศาสนาของตัวเอง
ทุกบ่ายวันพฤหัสฯ พวกเราจะนั่งรถประจ�ำทางจาก
เมื อ งเคมบริ ด จ์ ไ ปยั ง โรงพยาบาลฟู ล เบิ ร ์ น (Fulbourn

Hospital) เพื่ อ ช่ ว ยงานในแผนกกิ จ กรรมบ� ำ บั ด
(Occupational Therapy Department) ให้แก่ผทู้ ตี่ อ้ งได้
รับการดูแลจากอาการดาวน์ซนิ โดรม เพือ่ นๆ ชาวคริสต์ของ
อาตมาท�ำงานอาสาสมัครเพียงสองสามสัปดาห์ แต่อาตมา
ท�ำต่อไปเป็นเวลาสองปี ถึงแม้ว่าเวลาว่างส่วนใหญ่ของ
อาตมาต้องหมดไปกับการศึกษาหาความรู้ในวิชาฟิสิกส์เชิง
ทฤษฎี และการใช้ชวี ติ ทางสังคมอันยุง่ เหยิงในการเรียน ซึง่
แน่นอนว่าเป็นสิง่ ทีต่ อ้ งให้ความส�ำคัญเป็นอันดับแรกแล้ว แต่
อาตมาก็ไม่เคยพลาดโอกาสในการไปเยีย่ มเพือ่ นๆ ทีม่ อี าการ
ดาวน์ซินโดรมของอาตมาเลย และอาตมาก็สนุกสนานกับ
ช่วงบ่ายของวันพฤหัสฯ จริงๆ
สิง่ ทีอ่ าตมารูส้ กึ แปลกใจก็คอื พวกเพือ่ นๆ เหล่านีช้ า่ ง
เป็นผูม้ วี ฒ
ุ ภิ าวะทางอารมณ์สงู (Emotionally Intelligent)
จริงๆ ถ้าอาตมาเดินทางมาถึงด้วยอาการอ่อนเพลียหลังจาก
งานปาร์ตเี้ มือ่ คืนก่อน หรือมีอาการซึมเศร้าเพราะเพิง่ เลิกกับ
แฟน พวกเขาก็จะช่วยปลอบใจทันทีด้วยการเข้ามากอด
พร้อมกับรอยยิ้มอันจริงใจที่ท�ำให้อาตมาหลอมละลายที
เดียว พวกเขาเป็นคนใจกว้างและไม่มีความคิดซับซ้อน ซึ่ง
แตกต่างกับอาตมา
เนือ่ งจากการเป็นคนทีช่ อบความรักต่างเพศในยุคต้นๆ
ของปี ’70 อาตมาจึงรู้สึกเคอะเขินที่ถูกผู้ชายอีกคนหนึ่ง
สวมกอดด้วยความรักใคร่เป็นอย่างมากในที่สาธารณะ แต่
เมื่อเห็นความสุขอันบริสุทธิ์แผ่ซ่านไปทั่วใบหน้าของเพื่อน
ขณะที่ก�ำลังสวมกอดอาตมา ก็ท�ำให้อาตมารู้สึกผ่อนคลาย
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และมีความสุขไปกับการกระท�ำนัน้ ด้วย ชีวติ ความเป็นอยูท่ ี่
โรงพยาบาลฟูลเบิรน์ (Fulbourn Hospital) นัน้ เป็นไปอย่าง
เรียบง่ายในหมูค่ นทีเ่ ข้าใจโลกแห่งอารมณ์เป็นอย่างดี แต่เป็น
สิง่ ทีแ่ ตกต่างกันมากกับการเรียนทีม่ หาวิทยาลัยเคมบริดจ์ซงึ่
ต้องอยูท่ า่ มกลางผูค้ นทีม่ คี วามเชีย่ วชาญในทุกเรือ่ ง ยกเว้น
เรือ่ งความรูส้ กึ ของตัวเอง
หลังจากการท�ำงานอาสาสมัครทีโ่ รงพยาบาลฟูลเบิรน์
(Fulbourn Hospital) เป็นเวลา 2 ปี อาตมามีความเชีย่ วชาญ
มากจนกระทัง่ ในวันพฤหัสฯ หนึง่ หัวหน้าแผนกโอ.ที. (O.T.
-Occupational Therapy) ได้มอบหมายให้อาตมารับผิด
ชอบกลุ่มผู้ที่ต้องการการบ�ำบัดกลุ่มหนึ่งแต่เพียงผู้เดียวใน
ช่วงแรกของภาคบ่าย และอีกกลุม่ หนึง่ ในช่วงทีส่ องของบ่าย
วันเดียวกันแต่เพียงผู้เดียวอีกเช่นกัน อาตมาไม่เคยสงสัย
อะไรแม้แต่นอ้ ย พวกเพือ่ นๆ ทีม่ อี าการดาวน์ซนิ โดรมเหล่า
นัน้ สามารถเก็บความลับได้เป็นอย่างดี
ขณะที่อาตมาก�ำลังจะกลับนั้น เจ้าหน้าที่แผนกโอ.ที.
ตัวจริงซึง่ ไม่ใช่อาสาสมัคร เรียกให้อาตมาเข้าไปในห้องใหญ่
ห้องหนึ่งที่มีพวกเพื่อนๆ ซึ่งมีอาการดาวน์ซินโดรมทั้งหมด
ของอาตมายืนเรียงแถวด้วยใบหน้ายิ้มยิงฟันกว้างมากจน
ใบหน้าแทบจะปริรวมอยูก่ บั บรรดาเจ้าหน้าที่ พวกเขาก�ำลัง
จะท�ำพิธีมอบของขวัญให้แก่อาตมาในฐานะนักเรียนอาสา
สมัครทีท่ ำ� งานนานทีส่ ดุ ทีพ่ วกเขาเคยมีมา
ระหว่างทีอ่ าตมาได้ทำ� งานกับกลุม่ ผูม้ อี าการดาวน์ซนิ
โดรมกลุ่มหนึ่งอยู่นั้น กลุ่มผู้มีอาการดาวน์ซินโดรมอีกกลุ่ม
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หนึ่งและเจ้าหน้าที่ก็ก�ำลังยุ่งอยู่กับการจัดพิธีมอบของขวัญ
ให้แก่อาตมา และขณะนีพ้ วกเขาก็พร้อมทีจ่ ะมอบของขวัญ
แล้ว
ของขวัญเหล่านั้นไม่ประณีตพอที่จะน�ำไปขายในร้าน
ใดๆ แต่มันก็ท�ำให้อาตมาต้องร้องไห้ออกมา และตอนนี้
อาตมาได้เรียนรู้จากบรรดาครูผู้มีอาการดาวน์ซินโดรมของ
อาตมา ถึงวิธีการปล่อยให้น�้ำตาไหลออกมาในที่สาธารณะ
ซึ่งเป็นสิ่งที่น่ายินดีเหลือเกิน หัวหน้าแผนกโอ.ที. กล่าวว่า
เธอทราบว่าการสอบปลายภาคของอาตมาจะเริ่มขึ้นในอีก
สองอาทิตย์ และวันนีก้ จ็ ะเป็นวันสุดท้ายของอาตมา ดังนัน้
จึงได้จดั งานพิธเี พือ่ แสดงความขอบคุณอันยอดเยีย่ มนีข้ นึ้ มา
อาตมากล่าวทั้งน�้ำตา เพราะความจริงแล้วยังอีกตั้งสิบวัน
กว่าการสอบของอาตมาจะเริ่มขึ้น “ขอให้ผมได้กลับมาที่นี่
อีกในอาทิตย์หน้าได้ไหมครับ” ซึง่ พวกเขาก็ได้กรุณาอนุญาต
ให้อาตมาได้ทำ� งานเป็นพิเศษอีกหนึง่ อาทิตย์
เมื่อมองย้อนกลับไปในอดีต อาตมาได้เรียนรู้ถึงสิ่งที่
ขณะนีเ้ รียกกันว่า ‘วุฒภิ าวะทางอารมณ์’ มากทีส่ ดุ จากพวก
เพือ่ นๆ ผูม้ อี าการดาวน์ซนิ โดรมเหล่านัน้ จนกระทัง่ ทุกวันนี้
อาตมาก็ยังนับถือว่าพวกเขาคือผู้เชี่ยวชาญและเป็นครูของ
อาตมา
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๕๐
วิธเี อาชนะ
โรคซึมเศร้า

- ความเอือ้ เฟือ้ เผือ่ แผ่ ผูท้ ที่ ำ� งานอาสาสมัครให้แก่ชมุ ชนนัน้ มักจะเริม่ ต้นมาจาก
ความคิดว่าพวกเขาก�ำลังตอบแทนอะไรบางอย่างให้แก่
สังคม แต่ในทีส่ ดุ พวกเขามักจะตระหนักรูว้ า่ สิง่ ทีพ่ วกเขา
ได้รับนั้นมันมากกว่าสิ่งที่ได้ให้คืนแก่สังคมมากมายนัก
ประสบการณ์ของพวกเขาบอกให้รู้ว่าการใช้เวลาไปกับ
เรือ่ งดีๆ เหล่านัน้ ไม่ใช่การเสียเวลาเปล่า แต่เป็นการลงทุน
ทีม่ กั จะให้ผลตอบแทนในอัตราทีส่ งู ในเวลาต่อมา
อาตมามักแนะน�ำให้คนที่มีอาการซึมเศร้าไปหาบ้าน
พักคนชรา โรงพยาบาล หรือหน่วยงานการกุศลต่างๆ เพือ่ ใช้
เวลาไปกับการท�ำงานอาสาสมัคร การให้แก่ผอู้ นื่ นัน้ เป็นการ

ท�ำให้ชวี ติ ของพวกเขามีความหมายมากขึน้ การท�ำงานอาสา
สมัครเป็นการท�ำให้พวกเขาค้นพบสิ่งที่ขาดหาย ซึ่งก็คือ
ความหมายในชีวติ ของพวกเขานัน่ เอง
เวลาทีเ่ ราให้ความช่วยเหลือผูอ้ นื่ เราก็จะได้รบั ผลตอบ
รับทางด้านจิตใจทีม่ คี ณ
ุ ค่าสูง เช่นเดียวกับสิง่ ทีอ่ าตมาได้รบั
ตอนทีท่ ำ� งานกับพวกเพือ่ นๆ ผูม้ อี าการดาวน์ซนิ โดรมนัน่ เอง
พวกเราได้รับความช่วยเหลือจากผู้ที่เราคิดว่าเราก�ำลังช่วย
เหลือพวกเขา ความภาคภูมใิ จในตัวเองก็จะเกิดขึน้ แล้วเราก็
จะเริม่ รักตัวเองและรักชีวติ ของเรา และอาการซึมเศร้าของ
พวกเราก็จะหายไปเป็นปลิดทิง้
นอกจากนั้นอาจจะท�ำให้บางคนร�่ำรวยขึ้นมาด้วย
เหมือนกับเรือ่ งทีอ่ าตมาจะเล่าให้ฟงั ดังต่อไปนี้
เมือ่ เร็วๆ นี้ มีเพือ่ นของอาตมาคนหนึง่ ย้ายเข้าไปอยูใ่ น
อพาร์ตเม้นท์เล็กๆ แห่งหนึ่งเนื่องจากการหย่าร้าง เขาไม่
สามารถจะเลี้ยงสุนัขสายพันธุ์แท้ของเขาในที่พักซึ่งมีขนาด
คับแคบเช่นนัน้ ได้ แต่เขาสามารถหาบ้านทีด่ ซี งึ่ เป็นบ้านของ
หญิงชราใจดีคนหนึ่งที่เลี้ยงสุนัขสายพันธุ์เดียวกันไว้ตัวหนึ่ง
ให้สนุ ขั ของเขาได้
วันหนึ่ง หญิงชราคนนั้นโทรศัพท์ไปหาเขาที่ที่ท�ำงาน
เพือ่ ถามว่า เขาจะช่วยขับรถพาเธอจากบ้านทีอ่ ยูช่ านเมืองไป
หาหมอทีอ่ ยูใ่ นตัวเมืองตามทีน่ ดั ไว้ได้หรือไม่ เพราะเธอไม่รู้
ว่าจะเดินทางไปด้วยวิธใี ด
ขณะนั้นเพื่อนของอาตมาเพิ่งเริ่มต้นท�ำธุรกิจโฆษณา
ซึ่งต้องท�ำทุกอย่างด้วยตัวเอง และการที่เขาเป็นนายตัวเอง
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จึงท�ำให้สามารถหยุดพักเพื่อขับรถพาหญิงชราคนนั้นไปหา
หมอตามนัดได้ นัน่ เป็นจุดเริม่ ต้นของการให้บริการคนขับรถ
ส่วนตัวให้แก่หญิงชราผูน้ า่ รัก เพือ่ นของอาตมาเต็มใจพาเธอ
ไปหาหมอฟันและท�ำธุระอืน่ ๆ เพราะเขามีความสุขทีไ่ ด้ชว่ ย
เหลือเธอ และมันก็เป็นการหยุดพักอย่างเต็มใจจากงานอัน
หนักหน่วงของเขา
เช้าวันหนึ่ง เธอโทรศัพท์มาหาเขาเพื่อถามว่าจะช่วย
พาเธอไปหาทนายของเธอด้วยเรือ่ งนัดทีส่ ำ� คัญได้หรือไม่ เขา
ช่วยขับรถพาเธอไปส่งทีห่ น้าส�ำนักงานทนายความของเธอที่
อยูใ่ นเมืองตามทีเ่ คยปฏิบตั มิ า แล้วเธอก็ขอร้องอย่างสุภาพ
ให้เขาพาเธอเข้าไปส่งข้างในส�ำนักงาน ซึง่ เขาก็ยนิ ดีชว่ ยเหลือ
ด้วยความเต็มใจ เมือ่ ไปอยูต่ อ่ หน้าทนายความของเธอ เขาก็
ต้องประหลาดใจเป็นอย่างยิง่ ทีเ่ ธอได้มอบหมายให้เขาเป็น
ผูร้ บั มรดกในทรัพย์สนิ อันมากมายมหาศาลของเธอแต่เพียงผู้
เดียว แล้วหลังจากเหตุการณ์ในวันนั้นอีกไม่นาน หญิงชรา
ผูน้ นั้ ก็เสียชีวติ
เพื่ อ นของอาตมารู ้ สึ ก งุ น งงกั บ ความโชคดี ข องเขา
เพราะเขาเพียงให้ความช่วยเหลือและรู้สึกมีความสุขที่ได้
ดูแลเธออยูแ่ ล้ว เขาไม่เคยคาดหวังทีจ่ ะได้รบั มรดกมากมาย
ขนาดนั้น แต่สิ่งที่เกิดขึ้นนั้นเป็นผลมาจากการที่เรามีจิต
อาสา สละเวลาช่วยเหลือผู้อื่น เพราะอย่างน้อยที่สุดมันก็
ท�ำให้เรารู้สึกดีกับตัวเอง และในบางครั้งก็อาจจะมีเรื่องน่า
ประหลาดใจอืน่ ๆ ตามมาด้วย
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๕๑
หลุมลึก
- ปัญญา -

ชายคนหนึง่ ก�ำลังเดินผ่านป่า เขาสังเกตเห็นหลุมหลุมหนึง่
เขาจึงหยุดเดินและมองเข้าไปในหลุมนั้น เขามองเห็นถุง
ทองขนาดใหญ่ถุงหนึ่งที่ก้นหลุม เขาจึงล้วงลงไปเพื่อจะ
หยิบถุงทองใบนั้น แต่หลุมนั้นลึกเกินไป ไม่ว่าเขาจะ
พยายามเอื้อมมือลงไปในหลุมมากเท่าไรเขาก็ไม่สามารถ
เอื้อมไปถึงถุงทองใบนั้นสักที ดังนั้น เขาจึงล้มเลิกความ
ตัง้ ใจ
ขณะทีเ่ ขาเดินผ่านป่าเข้าไปอีก เขาก็ได้พบผูช้ ายอีกคน
หนึ่ง จึงได้บอกให้ชายคนนั้นทราบถึงเรื่องถุงทองที่อยู่ใน
หลุม ซึง่ ลึกเกินกว่าทีจ่ ะเอือ้ มถึง ชายคนทีส่ องจึงหยิบกิง่ ไม้
กิง่ หนึง่ ทีม่ ตี ะขออยูต่ รงปลายไปด้วย เขาเดินไปทีห่ ลุมแล้วก็

ใช้ไม้เกีย่ วถุงทองขึน้ มาจากหลุม
ปัญหาไม่ได้อยู่ที่ว่าหลุมนั้นลึกเกินไป แต่แขนของ
ผูช้ ายคนแรกนัน้ สัน้ เกินไป ส่วนชายคนทีส่ องเพิม่ ความยาว
ของแขนของเขาด้วยไม้ทมี่ ตี ะขออยูท่ ตี่ รงปลาย ซึง่ ท�ำให้เขา
สามารถหยิบถุงสมบัตนิ นั้ ได้อย่างง่ายดาย
ความสุขนัน้ ไม่เคยอยูไ่ กลเกินเอือ้ มถึง เพียงแต่พวกเรา
จะต้องใช้ปญ
ั ญาและความเมตตาให้มากขึน้ แล้วพวกเราก็จะ
สามารถเอือ้ มถึงทุกสิง่ ทุกอย่างได้
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๕๒
การพูดโกหกนัน้
ผิดหรือไม่
- ปัญญา -

เย็นวันหนึ่ง หญิงชราชาวพุทธคนหนึ่งโทรศัพท์มาหา
อาตมาด้วยความเศร้าเสียใจอย่างมาก เธอบอกกับอาตมา
ว่าตอนบ่ายวันนั้น เธอได้พูดโกหกกับสามีเป็นครั้งแรก
ตัง้ แต่แต่งงานกันมาเป็นเวลาสีส่ บิ ปี และมันท�ำให้เธอรูส้ กึ
แย่มาก
ดอน ซึง่ เป็นสามีของเธอเกิดอาการหัวใจวายแต่เขาก็
รอดชีวติ มาได้ อย่างไรก็ดี เขาต้องได้รบั การผ่าตัดหลอดเลือด
เลีย้ งหัวใจอย่างเร่งด่วน ดังนัน้ เขาจึงถูกส่งตัวไปทีแ่ ผนกโรค
หัวใจของโรงพยาบาลแห่งหนึง่ เพือ่ รอจนกว่าเขาจะแข็งแรง
พอทีจ่ ะรับการผ่าตัดได้

ที่แผนกนั้น ยังมีผู้ป่วยชายอีกสามคนพักอยู่ในห้อง
เดียวกันเพือ่ รอการผ่าตัดหลอดเลือดเลีย้ งหัวใจเช่นกัน ดอน
เริ่มถูกคอกับแจ๊คซึ่งนอนอยู่บนเตียงข้างๆ เขา ดังนั้น เมื่อ
ภรรยาของดอนมาเยีย่ มในตอนเย็นวันหนึง่ เขาจึงถามเธอว่า
แจ๊คเป็นอย่างไรบ้างหลังจากการผ่าตัดหลอดเลือดเลีย้ งหัวใจ
ในตอนเช้าวันนัน้
“อ๋อ แจ๊คสบายดีคะ่ ” ภรรยาตอบ “เขาก�ำลังพักฟืน้
อยูใ่ นห้องไอซีย”ู
ความจริงแล้วภรรยาของดอนเพิ่งพบกับครอบครัวที่
ก�ำลังเศร้าโศกของแจ๊คอยู่ในโถงทางเดินของโรงพยาบาล
เพราะแจ๊คได้เสียชีวิตแล้ว แต่เธอใจไม่แข็งพอที่จะบอกกับ
สามีของเธอว่าเพื่อนใหม่ของเขาได้เสียชีวิตเนื่องจากการ
ผ่าตัดแบบเดียวกับทีเ่ ขาก�ำลังจะต้องได้รบั ในวันพรุง่ นี้ เธอจึง
ต้องพูดโกหกกับเขา
ดอนเพิ่งจะรอดชีวิตจากการผ่าตัดหลอดเลือดเลี้ยง
หัวใจ เขามีอาการเป็นตายเท่ากันอยูถ่ งึ สามวันแต่เขาก็พน้ ขีด
อันตรายมาได้ อาตมาคิดอยู่บ่อยครั้งว่าถ้าหากภรรยาของ
เขาบอกความจริง ความวิตกกังวลทีเ่ พิม่ เข้ามาอาจจะมีมาก
พอทีจ่ ะกดดันให้เขาเสียชีวติ ได้ การพูดโกหกได้ชว่ ยชีวติ ของ
เขาไว้
ดังนั้น อาตมาจึงบอกกับพวกลูกศิษย์ว่าบางครั้งการ
พูดโกหกก็ไม่ผดิ แต่ทำ� ได้แค่เพียงครัง้ เดียวในรอบทุกๆ สีส่ บิ
ปีเท่านัน้
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๕๓

สาเหตุทเี่ ราพูดโกหก
- การให้อภัย -

“คุณไม่รู้หรือว่า” ผู้พิพากษากล่าวกับฝ่ายจ�ำเลยในการ
พิจารณาคดีฆาตกรรม “โทษของการให้การเท็จนั้นมัน
หนักมาก”
“ทราบครับ” จ�ำเลยกล่าวตอบ
“แต่มันก็ยังเบากว่าโทษของการฆาตกรรมมากมาย
นัก”
นี่เป็นการแสดงให้เห็นว่า ท�ำไมคนเราจึงพูดโกหกกัน
มากมาย ทีจ่ ริงแล้ว โทษของการพูดโกหกมักจะน้อยกว่าโทษ
ของการพูดความจริง
ตัวอย่างเช่น เมือ่ สองสามปีมาแล้ว เด็กสาวคนหนึง่ มา
หาอาตมาเพราะเธอตัง้ ท้องกับแฟนของเธอ

ถาม

“ท�ำไมโยมไม่บอกให้คณ
ุ พ่อคุณแม่ทราบล่ะ” อาตมา

“หลวงพ่อล้อเล่นหรือเปล่าคะ” เธอตอบ “พวกท่าน
ต้องฆ่าหนูแน่ๆ” ดังนัน้ เธอจึงพูดโกหกกับคุณพ่อคุณแม่ของ
เธอแทน
โลกนี้จะมีความสุขและสมบูรณ์พูนสุขมากขึ้นกว่านี้
มากถ้ามีการยกระดับคุณค่าของความซือ่ สัตย์ให้สงู ขึน้ โดย
โทษของการพูดความจริงนั้นจะต้องน้อยกว่าการพูดโกหก
เสมอ และวิธเี ดียวทีจ่ ะท�ำเรือ่ งนีใ้ ห้สำ� เร็จได้กค็ อื การนิรโทษ
กรรมโดยไม่คำ� นึงว่าจะเป็นความผิดเรือ่ งใดก็ตาม ตราบใดที่
ยอมบอกความจริง
หลักการดังกล่าวจะท�ำให้ลกู สามารถเล่าเรือ่ งทีน่ า่ อาย
ที่สุดให้พ่อแม่ฟัง เพราะพวกเขารู้ว่าจะไม่ถูกลงโทษหรือ
แม้แต่ดุด่าว่ากล่าว มีแต่จะได้รับการช่วยแก้ไขปัญหาที่เกิด
ขึน้ ในเวลาทีล่ กู ๆ มีปญ
ั หาเกิดขึน้ คือเวลาทีพ่ วกเขาต้องการ
พ่อแม่มากกว่าเวลาอืน่ ๆ แต่โดยปกติ พวกเขาจะหวาดกลัว
เกินกว่าทีจ่ ะยอมบอกความจริงและขอความช่วยเหลือ ส่วน
สามีภรรยาก็ควรจะมีความซื่อสัตย์ต่อกันอย่างแท้จริงด้วย
เพือ่ จะได้ชว่ ยกันแก้ไขปัญหาต่างๆ ทีเ่ กิดขึน้ แทนทีจ่ ะปกปิด
ปัญหาเหล่านัน้ ไว้
ส�ำหรับพ่อแม่ทกุ ท่านทีไ่ ด้อา่ นหนังสือเล่มนี้ ขอให้บอก
กับลูกๆ ของโยมว่า ไม่ว่าพวกเขาจะท�ำอะไรลงไปแล้วมา
บอกความจริงให้โยมทราบ พวกเขาก็จะไม่ถกู ลงโทษหรือบ่น
ว่าให้ร�ำคาญ แต่พวกเขาจะได้รับความช่วยเหลือและความ
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เข้าใจเท่านัน้
ส�ำหรับสามีภรรยาทุกท่าน ขอให้สัญญาต่อกันว่า
ความซื่อสัตย์นั้นถือว่าเป็นสิ่งที่มีค่าเหนือสิ่งอื่นใดต่อความ
สัมพันธ์ของโยม ดังนั้น จะไม่มีการลงโทษใดๆ แม้ว่าจะ
เป็นการนอกใจก็ตาม จะมีแต่การให้อภัยต่อข้อบกพร่องของ
แต่ละคน และการให้ค�ำมั่นว่าจะช่วยกันท�ำให้แน่ใจว่าสิ่ง
เหล่านัน้ จะไม่เกิดขึน้ อีก
ขอให้สญ
ั ญาต่อกันดังนี้ และรักษาสัญญานัน้ ไว้ให้ดี
ทีใ่ ดก็ตามทีม่ กี ารลงโทษหรือแม้แต่การดุดา่ ความจริง
จะถูกปิดบังไว้
นีค่ อื เหตุผลทีไ่ ม่มกี ารลงโทษในศาสนาพุทธ
หลังจากช่วงเวลาแห่งการแบ่งแยกสีผิวในแอฟริกาใต้
ผูน้ ำ� นัน้ ต้องมีความกล้าหาญ ศีลธรรม และปัญญาเป็นอย่าง
มาก เช่น เนลสัน แมนเดล่า และอาร์คบิชอปตูตู ในการจัดตัง้
คณะกรรมการแสวงหาความจริ ง เพื่ อ ความสมานฉั น ท์
(Truth and Reconciliation Commission) ชุดแรกขึน้ มา
โดยบุคคลทัง้ สองท่านเข้าใจดีวา่ การเปิดเผยความจริงในเรือ่ ง
ที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาอันโหดร้ายนั้นเป็นเรื่องที่ส�ำคัญยิ่งกว่า
การลงโทษ
เหตุการณ์หนึ่งจากคณะกรรมการแสวงหาความจริง
เพื่อความสมานฉันท์ ที่ยังคงเป็นแรงบันดาลใจให้อาตมา
อย่างต่อเนือ่ งคือ เมือ่ ต�ำรวจผิวขาวคนหนึง่ ได้สารภาพอย่าง
ละเอียดถึงวิธที เี่ ขาทรมานและฆ่าผูเ้ รียกร้องทางการเมืองผิว
ด�ำคนหนึ่ง โดยการสอบปากค�ำพยานนั้นได้กระท�ำต่อหน้า
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ภรรยาหม้ายของผูเ้ รียกร้องทางการเมืองผิวด�ำคนนัน้
สามี ข องเธอเป็ น คนหนึ่ ง ในจ� ำ นวนอี ก หลายคนที่
หายตัวไป ครัง้ นีเ้ ป็นครัง้ แรกทีเ่ ธอได้ยนิ สิง่ ทีเ่ กิดขึน้ กับผูช้ าย
ทีเ่ ธอเลือกทีจ่ ะรักมากกว่าชายทัง้ หมด และเลือกให้เป็นพ่อ
ของลูกๆ ของเธอ
ต�ำรวจคนนั้นตัวสั่นสะท้านและร้องไห้ด้วยความรู้สึก
ผิดอันท่วมท้น ขณะทีเ่ ขาบังคับตัวเองให้เปิดเผยการกระท�ำ
ทารุณอันโหดร้ายเลวทรามทีเ่ ขาได้ทำ� ลงไป เมือ่ การสารภาพ
ความผิดจบลง แม่หม้ายผู้นั้นก็กระโดดข้ามเครื่องกีดขวาง
คอกพยาน และวิ่งตรงไปยังฆาตกรที่ฆ่าสามีของเธอ เจ้า
หน้าทีร่ กั ษาความปลอดภัยนัน้ ตกตะลึงเกินกว่าทีจ่ ะห้ามเธอ
ไว้
ต�ำรวจผู้ส�ำนึกผิดคาดว่าแม่หม้ายคนนั้นจะต้องแก้
แค้นเขาอย่างดุเดือดด้วยมือของเธอ แต่เธอไม่ได้ทำ� ร้ายเขา
แม้แต่นอ้ ย แต่กลับใช้แขนทีม่ ีผวิ สีด�ำก�ำย�ำแข็งแรงโอบกอด
ร่างของฆาตกรที่ฆ่าสามีของเธอและพูดว่า “ฉันยกโทษให้
คุณ” ทัง้ สองคนยืนโอบกอดกันด้วยความสมานฉันท์อยูต่ รง
นัน้
ถ้าโยมสามารถยกโทษให้แก่การฆาตกรรมอันทารุณ
โหดร้ายต่อผู้ที่โยมรักมากที่สุดได้แล้ว จะมีอะไรอีกที่ไม่
สามารถอภัยให้ได้
เมือ่ ใดมีการให้อภัย เมือ่ นัน้ ความจริงจะปรากฏ
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๕๔

ฉันแค่จะท�ำเรือ่ งนี้
ให้เสร็จก่อน
- การปลูกฝัง ลิงตัวหนึง่ ได้เข้าไปทีว่ ดั พุทธแห่งหนึง่ ในวันพระ มันคิดว่า
คงจะมีคนมากมายน�ำอาหารมาถวายพระ และจะต้องมี
บางคนท�ำมะม่วงหล่นลงพื้นสักลูก หรือลืมแอปเปิลลูก
หนึง่ ไว้ แล้วสิง่ นีแ้ หละจะเป็นอาหารกลางวันของมัน
ขณะที่ก�ำลังเดินเตร็ดเตร่อยู่ข้างนอกโบสถ์หลังใหญ่
นัน้ มันบังเอิญได้ยนิ พระสงฆ์อาวุโสรูปหนึง่ ก�ำลังเทศน์เรือ่ ง
‘ความคิดแบบลิง’ จึงคิดว่าเรือ่ งนีอ้ าจจะเป็นทีส่ นใจของลิง
มันจึงลองฟังดู
ในการท�ำสมาธินนั้ ‘ความคิดแบบลิง’ เปรียบเสมือน
ความคิดซึง่ ไม่หยุดนิง่ มักจะกระโจนจากสิง่ หนึง่ ไปอีกสิง่ หนึง่

เหมือนกับลิงที่กระโดดจากกิ่งไม้กิ่งหนึ่งไปยังอีกกิ่งหนึ่งใน
ป่า ซึ่งเป็นความคิดที่ไม่ดีและจ�ำเป็นจะต้องได้รับการแก้ไข
ให้ถกู ต้องเพือ่ ให้พบกับความสงบสุข
เมือ่ ลิงตัวนัน้ ได้ยนิ ว่า ‘ความคิดแบบลิง’ ถูกขนานนาม
ว่าเป็นความคิดทีไ่ ม่ดี มันจึงโกรธมาก “พวกเขาหมายความ
ว่ายังไงทีบ่ อกว่าความคิดของลิงเป็นความคิดทีไ่ ม่ดี ฉันเป็น
ลิงและความคิดของลิงก็ดีอยู่แล้ว มนุษย์พวกนี้ก�ำลังใส่ร้าย
ป้ายสีพวกเรา มันไม่ยตุ ธิ รรมและไม่ถกู ต้องด้วย ฉันต้องท�ำ
อะไรสักอย่างเกี่ยวกับการหมิ่นประมาทอันน่ารังเกียจนี้”
จากนัน้ ลิงตัวนัน้ ก็โหนตัวผ่านต้นไม้มากมายกลับไปยังบ้าน
ของมันทีอ่ ยูล่ กึ เข้าไปในป่าเพือ่ ฟ้องพวกเพือ่ นๆ ของมัน
ในไม่ชา้ กองทัพลิงขนาดใหญ่กก็ ระโดดขึน้ ๆ ลงๆ และ
ส่งเสียงร้องแหลมแสบแก้วหู “พวกเขาไม่มที างใส่รา้ ยป้ายสี
พวกเราได้ นีม่ นั เป็นการเหยียดชาติพนั ธุ์ พวกเขากล้าดียงั ไง
เราต้องหาทนายจากมูลนิธิกองทุนสัตว์ป่าโลก (World
Wildlife Fund) แม้จะเป็นลิง พวกเราก็มสี ทิ ธิโ์ ดยชอบธรรม
เหมือนกัน”
“หยุดได้แล้ว” หัวหน้าลิงสัง่ “แกไม่เห็นหรือว่า พระ
สงฆ์รูปนั้นพูดถูกต้องแล้ว ดูพวกแกสิ เอาแต่กระโดดขึ้นๆ
ลงๆ ส่งเสียงหนวกหู นั่นเป็นผลของการมีความคิดแบบลิง
และลิงแบบพวกแกก็หยุดอยูน่ งิ่ ๆ ไม่ได้”
พวกลิงทัง้ หลายรูด้ วี า่ หัวหน้าของพวกมันพูดถูก พวก
มันถูกสาปให้มคี วามคิดแบบลิง และไม่มวี นั ทีจ่ ะมีความสงบ
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สุขได้เลย ลิงทัง้ หมดห้อยหัวลงมาจากกิง่ ไม้และครุน่ คิดอยูใ่ น
ความเงียบอันอึมครึม
“อ้อ” ลิงตัวที่ไปวัดกล่าว “ฉันคิดอะไรบางอย่างได้
แล้ว ฉันได้ยนิ พระสงฆ์รปู นัน้ สอนว่าถ้าโยมท�ำสมาธิ โยมก็จะ
สามารถเอาชนะความคิดแบบลิงได้ และจะพบกับความสงบ
สุข”
พวกลิงทีก่ ำ� ลังมีความสุขเริม่ กระโดดขึน้ ๆ ลงๆ อีกครัง้
พร้อมกับส่งเสียงแหลมแสบแก้วหู “ใช่แล้ว เยี่ยมไปเลย
พวกเรามานัง่ สมาธิกนั เถอะ มาหาความสงบสุขกันเถอะ”
หลังจากกระโดดอยูพ่ กั ใหญ่ ลิงตัวหนึง่ ก็ถามว่า “แล้ว
พวกเราจะนัง่ สมาธิยงั ไงกันล่ะ”
“ขัน้ แรกเราก็ตอ้ งหาเบาะมารองนัง่ ” ลิงตัวหนึง่ กล่าว
“ใช่แล้ว เยี่ยมไปเลย พวกเราไปหาเบาะรองนั่งกัน
เถอะ” หลังจากที่กระโดดไปรอบๆ และส่งเสียงร้องแหลม
แสบแก้วหูอีกหลายครั้ง พวกมันก็เข้าไปในป่าและรวบรวม
หญ้าและใบไม้นมิ่ ๆ จ�ำนวนมากเพือ่ มาท�ำเป็นหมอนรองนัง่
สมาธิทรงกลมของชาวพุทธทีเ่ รียกว่าอาสนะ
“ต้องท�ำยังไงต่อ”
“นัง่ ลงบนเบาะ” ลิงตัวทีไ่ ปวัดกล่าว “แล้วก็ขดั สมาธิ
วางมือขวาทับมือซ้าย ให้หวั แม่มอื สัมผัสกันเบาๆ ยืดตัวตรง
หลับตา และสังเกตลมหายใจของตัวเอง”
นีเ่ ป็นครัง้ แรกในประวัตศิ าสตร์ทลี่ งิ ท�ำสมาธิ ป่าทัง้ ป่า
ไม่เคยเงียบสงัดเช่นนี้มาก่อนเลย แต่ช่างโชคร้ายจริงๆ ที่
บรรยากาศดังกล่าวด�ำเนินอยูไ่ ด้ไม่นาน
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“ขอโทษนะ ขอโทษนะ” ลิงตัวหนึง่ พูดขัดจังหวะขึน้
มา แล้วลิงตัวอืน่ ๆ ก็ลมื ตาขึน้ “ฉันก�ำลังคิดว่า พวกเราทุกคน
ลืมไปหรือเปล่าว่า เราวางแผนกันไว้ว่าวันนี้จะไปลุยสวน
กล้วยเพือ่ เก็บไว้เป็นอาหารกลางวัน ฉันอดคิดถึงเรือ่ งนีไ้ ม่ได้
ท�ำไมพวกเราไม่ไปลุยสวนกล้วยกันก่อนเพื่อจะได้ท�ำเรื่องนี้
ให้เสร็จก่อน แล้วค่อยมานัง่ สมาธิกนั ล่ะ”
“ใช่แล้ว เยีย่ มไปเลย เป็นความคิดทีส่ ดุ ยอด” ลิงตัว
อืน่ ๆ ร้องตะโกนพร้อมกับกระโดดขึน้ ๆ ลงๆ อีกครัง้ แล้วก็
พากันออกไปลุยเก็บกล้วยในสวน
พวกมันขโมยกล้วยมามากมาย แล้วก็น�ำมากองสุม
รวมกันไว้ และเมือ่ ได้ทำ� เรือ่ งนีเ้ สร็จแล้ว พวกมันก็กลับไปที่
เบาะรองนั่งส�ำหรับท�ำสมาธิ จากนั้นก็นั่งขัดสมาธิ ค่อยๆ
วางมือขวาทับมือซ้าย ยืดตัวตรง หลับตาลง แล้วก็กลับสูก่ าร
นัง่ สมาธิอกี ครัง้
อีกสองนาทีตอ่ มา ลิงอีกตัวหนึง่ ก็ยกมือขึน้ “ขอโทษ
นะ ขอโทษนะ ฉันก็ก�ำลังคิดอะไรบางอย่างได้เหมือนกัน
ก่อนทีพ่ วกเราจะกินกล้วยเหล่านัน้ พวกเราต้องปอกเปลือก
ออกก่อน พวกเรามาช่วยกันท�ำเรือ่ งนีใ้ ห้เสร็จก่อนเถอะ แล้ว
ฉันจะได้นงั่ สมาธิโดยไม่ตอ้ งคิดถึงเรือ่ งนีอ้ กี ”
“ใช่แล้ว เยี่ยมไปเลย เราคิดตรงกันเลย” ลิงตัวอื่นๆ
ร้องตะโกน พร้อมกับกระโดดขึ้นๆ ลงๆ และส่งเสียงร้อง
แหลมแสบแก้วหูอกี ครัง้ แล้วก็ชว่ ยกันปอกกล้วยทัง้ หมด
หลังจากที่ปอกเปลือกกล้วยเสร็จและกองสุมกันเป็น
กองสูง ลิงทัง้ หมดก็กลับไปทีเ่ บาะรองนัง่ ของพวกมันแล้วก็นงั่
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ขัดสมาธิ ด้วยการค่อยๆ วางมือขวาทับมือซ้าย ยืดตัวตรง
หลับตาลง แล้วก็สงั เกตลมหายใจเข้าออกตามธรรมชาติของ
ตัวเองอีกครัง้ หนึง่
“ขอโทษนะ ขอโทษนะ” เพียงแค่หนึง่ นาทีตอ่ มา ก็มี
ลิงอีกตัวหนึง่ กล่าวด้วยเสียงแสบแก้วหู “ฉันก็กำ� ลังคิดอะไร
บางอย่างได้เหมือนกัน ก่อนที่พวกเราจะกินกล้วยเหล่านั้น
พวกเราจะต้องหยิบมันใส่ปาก พวกเราช่วยกันท�ำสิ่งนี้ให้
เสร็จก่อนเถอะ แล้วจะได้นงั่ สมาธิอย่างสงบและไม่มเี รือ่ งอืน่
ให้คดิ อีกต่อไป”
“ใช่แล้ว เยี่ยมไปเลย ช่างเป็นความคิดที่หลักแหลม
จริงๆ” แล้วลิงทัง้ หมดก็กระโดดขึน้ ๆ ลงๆ ส่งเสียงร้องแสบ
แก้วหู พร้อมกับหยิบกล้วยใส่ปาก มีลงิ สองสามตัวหยิบกล้วย
ใส่ปากทีละสองลูก และตัวหนึง่ กินทีละสามลูก ลิงบางตัวก็ไม่
ได้แตกต่างจากคนบางคนเลย นีเ่ ป็นเพียงการท�ำบางอย่างให้
เสร็จก่อนเท่านั้น เพื่อพวกมันจะได้ไม่ต้องคิดถึงสิ่งนั้นอีก
และมีเวลาทีจ่ ะท�ำสมาธิได้
พวกลิงนัง่ ลงบนเบาะรองนัง่ อีกครัง้ แล้วก็นงั่ ขัดสมาธิ
ค่อยๆ วางมือขวาทับมือซ้าย ยืดตัวตรง หลับตาลง แล้วก็
กลับสูก่ ารท�ำสมาธิ โดยมีกล้วยอยูเ่ ต็มปากของพวกมัน
แน่นอนว่า เมือ่ ลิงทุกตัวหลับตาลง พวกมันก็เคีย้ วและ
กลืนกล้วยที่อยู่ในปากจนหมดแล้วก็ลุกขึ้นเดินจากไป ซึ่งก็
คืออวสานของระยะเวลาการท�ำสมาธิเพียงครัง้ แรกและครัง้
เดียวของพวกมัน
ทีนี้โยมคงจะรู้แล้วว่า ท�ำไมมนุษย์จึงหาความสงบสุข
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ภายในใจได้ยาก เพราะพวกเราส่วนใหญ่มีความคิดแบบลิง
ซึง่ มีความหมายว่า
“ขอให้ฉนั ท�ำสิง่ นีใ้ ห้เสร็จก่อน แล้วก็จะหยุดพัก”
ดังทีอ่ าตมาได้กล่าวไว้ในหนังสือเล่มทีแ่ ล้วว่า นีแ่ หละ
คือเหตุผลที่ในปัจจุบันนี้ สถานที่เพียงแห่งเดียวที่โยมจะหา
คนที่ ‘พักผ่อนอย่างสงบสุข’ได้ ก็คอื ในป่าช้า อ้อ และในวัด
พุทธเท่านัน้ นะ
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๕๕
เรือ่ งกล้วยๆ
- การปล่อยวาง -

ในสมัยโบราณ การจับลิงนัน้ เป็นเรือ่ งไม่ยาก นายพรานจะ
เดินไปในป่าแล้วก็หามะพร้าวที่แก่ได้ที่ จากนั้นก็เฉาะ
มะพร้าวให้เป็นรูเล็กๆ ทีม่ ขี นาดเท่ากับก�ำปัน้ ของลิงพอดี
เสร็จแล้วก็กนิ น�ำ้ และเนือ้ มะพร้าวจนหมด
เมื่ อ น�้ ำ และเนื้อมะพร้า วหมดแล้ว เขาก็ จ ะเอาลู ก
มะพร้าวเปล่าๆ แขวนไว้ทตี่ น้ ไม้ โดยใช้เชือกเส้นใหญ่ หรือ
สายหนังผูกเอาไว้ และหลังจากเอากล้วยลูกหนึ่งใส่ไว้ในลูก
มะพร้าวแล้ว นายพรานก็กลับบ้านไป
ไม่ตอ้ งสงสัยเลยว่า จะมีลงิ ตัวหนึง่ ค้นพบว่ามีกล้วยอยู่
ในลูกมะพร้าวทีถ่ กู เจาะเป็นรูนนั้ และพยายามดึงกล้วยออก
มา แต่รทู ที่ ำ� ไว้นนั้ มันมีขนาดแค่พอให้ลงิ ใช้มอื เปล่าๆ ล้วง

เข้าไปได้เท่านัน้ พอลิงถือกล้วยไว้ในมือ มันก็ไม่สามารถเอา
มือออกมาจากลูกมะพร้าวได้
เมื่อนายพรานกลับมา เจ้าลิงตัวนั้นก็ก�ำลังพยายาม
ดิ้นรนที่จะดึงมือพร้อมกับกล้วยออกมาจากลูกมะพร้าวเป็น
เวลานานหลายชั่วโมงแล้ว เมื่อเห็นนายพราน เจ้าลิงก็ยิ่ง
พยายามหนักขึน้ เพือ่ จะดึงมือและกล้วยออกมา
สิ่ ง ที่ เจ้ า ลิ ง ตั ว นั้ น ต้ อ งท� ำ เพื่ อ ให้ ห นี ร อดไปได้ ก็ คื อ
ปล่อยกล้วยทิง้ ไป แล้วมันก็จะสามารถดึงมือออกมาจากลูก
มะพร้าวและวิ่งหนีไปได้ แต่เจ้าลิงตัวนั้นจะปล่อยกล้วยไป
หรือไม่
ไม่มีทาง เพราะลิงทั้งหลายมักคิดเสมอว่า “มันเป็น
กล้วยของฉัน ฉันเป็นคนเห็นมัน มันเป็นของฉัน”
และนัน่ ก็คอื วิธกี ารทีล่ งิ ทัง้ หลายถูกจับตัวได้ทกุ ครัง้ ซึง่
ก็เป็นวิธที มี่ นุษย์ถกู จับตัวได้เช่นกัน
ตัวอย่างเช่น ลูกชายสุดทีร่ กั ของโยมเสียชีวติ แต่โยมก็
ไม่สามารถหยุดคร�ำ่ ครวญถึงเขาได้เสียที โยมคิดถึงเขาตลอด
เวลา จนไม่เป็นอันกินอันนอน หรือท�ำงานท�ำการ ท�ำไมล่ะ
สิง่ ทีโ่ ยมต้องท�ำก็คอื ‘ปล่อยกล้วยทิง้ ไป’ แล้วโยมก็จะ
สามารถด�ำเนินชีวติ ต่อไปได้โดยไม่ตอ้ งมีความทุกข์มากนัก
แต่โยมก็ไม่ยอมปล่อยวาง เพียงเพราะโยมคิดว่า “เขา
เป็นลูกชายของฉัน แล้วฉันก็เป็นคนให้ก�ำเนิดเขา เขาเป็น
ของฉัน”
คุณแม่หลายท่านบอกกับอาตมาว่า เวลาที่พวกเขา
มองเข้าไปในดวงตาของลูกทีเ่ พิง่ เกิดมาเป็นครัง้ แรกนัน้ พวก
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เขารู้ได้เองโดยธรรมชาติว่านี่คือสิ่งมีชีวิตที่ไม่ได้ก่อเกิดมา
จากพ่อแม่แต่เพียงผูเ้ ดียว แต่เป็นสิง่ มีชวี ติ ทีม่ าพร้อมกับอดีต
และมีบุคลิกลักษณะเฉพาะของตัวเอง เป็นผู้มาเยือนจากที่
ใดสักแห่งที่ไม่มีใครรู้ และได้ก้าวเข้ามาในชีวิตของพวกเธอ
พวกเธอมีหน้าทีใ่ ห้การดูแลเอาใจใส่ อบรมบ่มนิสยั และรัก
ใคร่เอ็นดู ไม่ใช่ครอบครองสิง่ มีชวี ติ นัน้
น่าเสียดายทีพ่ อเวลาผ่านไปนานเข้า พ่อแม่มากมายที่
หลงลืมสิง่ เหล่านีไ้ ปและเริม่ ท�ำตัวเป็นเจ้าของลูกๆ ของพวก
เขา ดังนัน้ เมือ่ ถึงเวลาทีต่ อ้ งปล่อยพวกเขาไป พ่อแม่เหล่านัน้
ก็ท�ำใจไม่ได้ ถ้าเพียงแต่พวกเขาระลึกไว้ว่าไม่มีใครเป็น
เจ้าของใครได้ แม้แต่ลูกๆ ของพวกเขาเอง พวกเขาก็จะไม่
ต้องถูกจับตัวเหมือนกับลิงและต้องทุกข์ทรมานอยู่กับความ
เศร้าโศก
การรักใครสักคน คือการปล่อยให้เขาจากไปในวันข้าง
หน้า
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๕๖

แม่ครับ ผมก�ำลังจะไป
จากบ้านนี้
- การปล่อยวาง -

พวกเรามักจะกลัวว่าถ้าเราปล่อยให้ใครบางคนจากไป
พวกเขาจะไม่กลับมาหาเราอีก แต่สิ่งที่เกิดขึ้นมักจะเป็น
เหตุการณ์ทตี่ รงกันข้ามกับสิง่ ทีเ่ ราคิดเสมอ
ถ้าโยมขังนกตัวหนึง่ ไว้ในกรง แล้ววันหนึง่ เมือ่ โยมเปิด
กรงทิง้ ไว้โดยไม่ได้ตงั้ ใจ นกตัวนัน้ ก็จะบินจากไปและไม่กลับ
มาอีกเลย แต่ในทางกลับกัน ถ้าโยมเปิดประตูกรงไว้และ
มัน่ ใจว่ากรงมีความสะดวกสบาย เพียบพร้อมไปด้วยอาหาร
อุดมสมบูรณ์ แม้วา่ นกตัวนัน้ บินจากไป มันก็จะกลับมาทีเ่ ดิม
เสมอ
คุณแม่ยังสาวชาวออสเตรเลียที่นับถือศาสนาพุทธคน

หนึง่ เล่าให้อาตมาฟังว่าในตอนบ่ายวันหนึง่ ลูกชายอายุ 6
ขวบของเธอรู้สึกโกรธมาก ถึงกับประกาศกร้าวออกมาว่า
“แม่ครับ ผมไม่รกั แม่อกี แล้ว และผมก็กำ� ลังจะไปจากบ้าน”
คุณแม่คนนัน้ ตอบว่า “ตกลงจ้ะลูกรัก แม่จะช่วยลูกจัด
กระเป๋านะ” แล้วเธอก็พาเจ้าตัวน้อยของเธอเข้าไปในห้อง
นอน และช่วยเขาเก็บสิ่งของที่จ�ำเป็นในการด�ำรงชีวิต เช่น
ตุก๊ ตาหมี ใส่ในกระเป๋าเดินทางใบเล็กๆ ของเขา หลังจากจัด
กระเป๋าเดินทางเสร็จแล้ว คุณแม่กเ็ ดินเข้าไปในครัว แล้วก็ทำ�
แซนด์วิชที่ลูกชายชอบใส่ในถุงกระดาษสีน�้ำตาล และส่งให้
ลูกชายวัย 6 ขวบของเธอ เพือ่ เขาจะได้ไม่ตอ้ งหิวเวลาทีอ่ อก
จากบ้าน
คุณแม่ออกมายืนอยูท่ หี่ น้าประตูบา้ น พร้อมกับโบกมือ
ลาลูกชายของเธอ “ลาก่อน ลูกรัก อย่าลืมติดต่อกลับมาหา
แม่บา้ งนะจ๊ะ” เด็กน้อยคนนัน้ หิว้ กระเป๋าเดินทางในมือข้าง
หนึง่ และถุงแซนด์วชิ ในมืออีกข้างหนึง่ แล้วก็เดินไปทีส่ ดุ ทาง
เดินสัน้ ๆ ในสวน เปิดประตูรวั้ เลีย้ วซ้าย และเดินออกไปสู่
อนาคตของเขา
เมื่อเดินออกไปยังไม่ถึงห้าสิบเมตร เด็กน้อยอายุหก
ขวบก็เกิดอาการคิดถึงบ้าน เขาหมุนตัวเดินกลับไปทีป่ ระตูรวั้
เดินผ่านประตูเข้าไป แล้วก็วิ่งไปที่ประตูบ้านของเขา และ
ตรงเข้าไปหาอ้อมกอดอันอบอุน่ ของคุณแม่ของเขา ซึง่ ยังคง
ยืนอยูท่ เี่ ดิม
เธอเป็นคุณแม่ทฉี่ ลาดมาก เธอรูด้ วี า่ ลูกน้อยวัย 6 ขวบ
ของเธอจะไม่ไปไกลจากบ้านทีม่ แี ต่ความรัก
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เมื่ออาตมาเล่าเรื่องนี้ให้นักจิตวิทยาจากสิงคโปร์ฟัง
เธอหัวเราะไม่หยุด หลังจากทีเ่ ธอตัง้ สติได้กอ็ ธิบายว่า เรือ่ งที่
คล้ายกันนี้ได้เกิดขึ้นกับเธอเมื่อตอนที่เธอยังเป็นเด็กเล็กๆ
เธอทะเลาะกับคุณแม่ตอนที่เธออายุหกขวบ และต้องการ
ออกจากบ้าน คุณแม่ของเธอก็ตกลงในทันทีและช่วยเธอจัด
กระเป๋า แต่เด็กหญิงคนนีไ้ ม่ได้รบั แซนด์วชิ คุณแม่ของเธอให้
เงินเธอไว้ซอื้ อาหารกลางวัน 10 ดอลลาร์ แล้วก็พาเธอมาส่ง
ที่ลิฟท์ เพราะครอบครัวของเธออาศัยอยู่ในอพาร์ตเม้นท์
เมื่อประตูลิฟท์เปิดออก เด็กหญิงวัย 6 ขวบก้าวเข้าไปใน
ลิฟท์ แล้วคุณแม่ของเธอก็โบกมือลา ขณะทีป่ ระตูลฟิ ท์ปดิ
เด็กน้อยชาวสิงคโปร์คนนี้ รูส้ กึ คิดถึงบ้านตัง้ แต่ยงั ไม่ได้
ก้าวออกจากลิฟท์ เมือ่ ลิฟท์ลงมาถึงชัน้ ล่างของอพาร์ตเม้นท์
เธอก็รสู้ กึ คิดถึงคุณแม่และบ้านของเธออย่างสุดขีด เธอจึงกด
ปุม่ ลิฟท์ไปยังชัน้ ทีเ่ ธออาศัยอยู่ เมือ่ ประตูลฟิ ท์เปิดออก คุณ
แม่ของเธอก็ยืนอ้าแขนรอรับเธออยู่ตรงนั้น “ยินดีต้อนรับ
กลับบ้านจ้ะลูกรัก”
เมือ่ สายสัมพันธ์แห่งความรักนัน้ เหนียวแน่น โยมก็จะ
สามารถปล่อยให้คนทีโ่ ยมรักจากไปได้ เพราะโยมมัน่ ใจได้วา่
พวกเขาจะกลับมาอย่างแน่นอน
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๕๗

การปล่อยให้เขาตาย
- การปล่อยวาง -

สิง่ หนึง่ ทีย่ ากทีส่ ดุ ส�ำหรับคนๆ หนึง่ ทีจ่ ะสามารถท�ำได้ ก็
คือการปล่อยให้คนทีร่ กั มากไปสูก่ ารสิน้ อายุขยั เรือ่ งเล่าต่อ
ไปนีอ้ าจจะช่วยให้เข้าใจได้บา้ ง
ในช่วงเวลาก่อนทีเ่ ครือ่ งบินจะได้รบั ความเชือ่ ถือ ผูค้ น
ส่วนใหญ่เดินทางจากทวีปหนึ่งไปยังอีกทวีปหนึ่งด้วยเรือ
โดยสารข้ามมหาสมุทรขนาดมหึมา เมือ่ เรือก�ำลังจะออกจาก
ท่าเรือ ผูโ้ ดยสารทัง้ หลายก็จะยืนเรียงแถวอยูบ่ นดาดฟ้าเรือ
ซึง่ อยูใ่ กล้กบั ท่าเรือ บรรดาญาติๆ และเพือ่ นๆ ของพวกเขาก็
ยืนอยูท่ นี่ นั่ ขณะทีเ่ สียงหวูดดังขึน้ เพือ่ บอกสัญญาณการออก
เดินทาง ผู้โดยสารที่อยู่บนเรือและผู้ที่อยู่บนฝั่งต่างโบกมือ
ส่งจูบ และส่งเสียงตะโกนร�ำ่ ลากันเป็นครัง้ สุดท้ายขณะทีเ่ รือ

ค่อยๆ เคลือ่ นตัวออกไปอย่างช้าๆ ในไม่ชา้ เรือล�ำนัน้ ก็อยูไ่ กล
เกินกว่าผูท้ ย่ี นื อยูท่ ที่ า่ เรือจะแยกออกว่าใครเป็นใครในกลุม่ ผู้
โดยสารทีเ่ กาะกลุม่ รวมกันเป็นก้อนสีเทาๆ ซึง่ ยังคงยืนอยูบ่ น
ดาดฟ้า แต่พวกเขาก็ยงั คงโบกมือและเพ่งมองต่อไป อีกสอง
สามนาทีตอ่ มา เรือล�ำนัน้ ก็อยูไ่ กลเกินกว่าทีจ่ ะมองเห็นแม้แต่
กลุม่ ก้อนของผูโ้ ดยสารเหล่านัน้ แต่บคุ คลอันเป็นทีร่ กั เหล่า
นั้นก็ยังคงยืนอยู่ที่ท่าเรือและจ้องมองดูเรือที่บุคคลอันเป็น
ทีร่ กั ของเขาโดยสารอยูน่ นั้ มีขนาดเล็กลงๆ ทุกที
จากนั้น เรือล�ำนั้นก็ลอยไปถึงเส้นขอบฟ้าและหาย
ลับตาไปในทีส่ ดุ ถึงแม้วา่ บรรดาญาติมติ รและเพือ่ นๆ ทีอ่ ยูบ่ น
ท่าเรือเหล่านัน้ ไม่สามารถมองเห็นบุคคลอันเป็นทีร่ กั ของพวก
เขาอีกแล้ว อย่าว่าแต่จะได้พดู คุยหรือสัมผัสกับบุคคลเหล่านัน้
เลย แต่พวกเขารูว้ า่ บุคคลเหล่านัน้ จะไม่มวี นั หายลับไปอย่าง
ถาวร พวกเขาเพียงแค่ขา้ มพ้นเส้นขอบฟ้าซึง่ แยกพวกเราจาก
สิง่ ทีอ่ ยูไ่ กลออกไป พวกเรารูด้ วี า่ เราจะได้พบกันอีก
ในท�ำนองเดียวกันกับสิ่งที่เกิดขึ้นในเวลาที่บุคคลอัน
เป็นทีร่ กั ของเราเสียชีวติ ถ้าเราโชคดีกจ็ ะได้อยูข่ า้ งเตียงของ
พวกเขา เพื่อโอบกอดพวกเขาและกล่าวค�ำอ�ำลาเป็นครั้ง
สุดท้าย จากนัน้ พวกเขาก็จะล่องเรือออกไปในมหาสมุทร ซึง่
ก็คอื ความตาย พวกเขาค่อยๆ เลือนหายไปจากเรา ในทีส่ ดุ
พวกเขาได้ไปถึงขอบฟ้า ซึง่ เป็นเส้นแบ่งชีวติ จากสิง่ ทีอ่ ยูไ่ กล
ออกไป หลังจากทีพ่ วกเขาข้ามผ่านเส้นนัน้ ไปแล้ว พวกเราก็
จะไม่สามารถมองเห็นเขาอีกเลย อย่าว่าแต่จะได้พดู คุยหรือ
สัมผัสกับบุคคลเหล่านั้น แต่พวกเรารู้ว่าพวกเขาจะไม่มีวัน
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หายลับไปอย่างถาวร พวกเขาเพียงแค่ข้ามพ้นเส้นแบ่งเขต
เส้นหนึง่ นัน่ ก็คอื ความตาย ซึง่ แยกพวกเราจากสิง่ ทีอ่ ยูไ่ กล
ออกไป แล้วเราจะได้พบกันอีก
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๕๘

เกิดอะไรขึน้ เมือ่ โยม
ไม่ปล่อยวาง
- การปล่อยวาง ในประเทศไทยสมัยก่อนนั้น ควายถือเป็นส่วนหนึ่งของ
ครอบครัว พวกมันจะอาศัยอยูใ่ ต้ถนุ บ้านโล่งๆ ของผูเ้ ป็น
เจ้าของ โดยปกติควายเป็นสัตว์ทเี่ ชือ่ งมาก แม้กระทัง่ เด็ก
ตัวเล็กๆ ก็สามารถขึน้ ไปนอนหลับอยูบ่ นหลังของพวกมัน
ขณะที่ มั น แทะเล็ ม หญ้ า อย่ า งเชื่ อ งช้ า ในช่ ว งเดื อ นที่ มี
อากาศร้อนอบอ้าวและท�ำให้รสู้ กึ เกียจคร้านของฤดูรอ้ นใน
ประเทศไทย
ในบางครัง้ ควายตัวหนึง่ ก็จะเกิดตกใจกลัวด้วยเหตุผล
ทีม่ แี ต่ตวั มันเองเท่านัน้ ทีร่ ู้ มันก็จะเชิดหัวขึน้ ส่งเสียงขูผ่ า่ น
ออกมาทางจมูกแล้วก็วงิ่ เตลิดไปทัว่

เช้าตรู่วันหนึ่ง ชาวนาคนหนึ่งก�ำลังพาควายของเขา
ออกไปกินหญ้าในทุ่งนา ขณะที่เขาก�ำลังเดินผ่านวัดป่าของ
เรา มีอะไรบางอย่างในป่าท�ำให้ควายตัวนั้นตกใจกลัว เจ้า
ควายตัวนั้นเชิดหัวขึ้น และส่งเสียงขู่ผ่านออกมาทางจมูก
ชาวนาคนนั้นพยายามดึงมันไว้ด้วยเชือกเส้นเล็กๆ ที่ผูกอยู่
รอบคอของควายตัวนั้นอย่างหลวมๆ เชือกพันรอบนิ้วของ
ชาวนาคนนัน้ อย่างรวดเร็ว และขณะทีค่ วายตัวนัน้ วิง่ เตลิดไป
ปลายนิว้ ของชาวนาก็หลุดติดเชือกไปด้วย ชาวนาผูน้ า่ สงสาร
วิง่ ตรงมาทีว่ ดั ของเราเพือ่ ขอความช่วยเหลือ ด้วยมือทีโ่ ชกไป
ด้วยเลือดและนิ้วที่หายไปครึ่งหนึ่ง พวกเราพาเขาไปโรง
พยาบาลเพือ่ ท�ำแผล แล้วเขาก็มอี าการดีขนึ้ ในไม่ชา้
อาตมามักจะใช้เรือ่ งเล่าเกีย่ วกับความเคราะห์รา้ ยเป็น
ตัวอย่างของสิ่งที่เกิดขึ้นในเวลาที่พวกเราไม่ปล่อยวาง โยม
ลองคิดดูวา่ คนกับควายใครแข็งแรงกว่ากัน มันไม่มเี หตุผล
เลยทีจ่ ะไปดึงควายตัวหนึง่ ทีก่ ำ� ลังวิง่ เตลิด โยมต้องปล่อยมัน
ไป ควายตัวนัน้ วิง่ ไปได้เพียงสองสามร้อยเมตร แล้วก็จะหยุด
เอง จากนั้น ชาวนาคนนั้นก็จะสามารถเดินตามมันไปแล้ว
ค่อยใช้เชือกจูงมันไปกินหญ้าในทุง่ นา
มีคนมากมายที่พยายามยื้อยุดสิ่งที่พวกเขาควรจะ
ปล่อยไป และผลลัพธ์กค็ อื การต้องนิว้ ด้วนจนนับไม่ถว้ น
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๕๙
ฮาร์เล่ย์ เดวิดสัน
- การปล่อยวาง -

แพททริกเป็นหนึ่งในผู้ที่มาอาศัยอยู่ในวัดของอาตมา
เป็นกลุม่ แรก เขาเป็นคนเคร่งศาสนา ไม่มคี รอบครัว และ
ที่อยู่เป็นหลักแหล่ง เขาเคยเดินทางจากวัดหนึ่งไปอีกวัด
หนึง่ จากชุมชนทีน่ บั ถือสิง่ ศักดิส์ ทิ ธิแ์ ห่งหนึง่ ไปยังอีกแห่ง
หนึ่ง เขาเป็นพวกที่ชอบเปลี่ยนวัดไปเรื่อยๆ นั่นคือสิ่งที่
ท�ำให้เขามาอยูท่ วี่ ดั ของอาตมาในช่วงแรกๆ เพือ่ ช่วยงาน
ที่ ต ้ อ งใช้ แรงงานในการสร้ า งสิ่ ง อ� ำ นวยความสะดวก
พืน้ ฐานต่างๆ
เขาไม่มบี า้ นหรือเงินออม สิง่ ทีม่ คี า่ เพียงสิง่ เดียวทีเ่ ขา
ครอบครองอยูก่ ค็ อื รถมอเตอร์ไซค์ยหี่ อ้ ฮาร์เล่ย์ เดวิดสัน คัน
หรูหราที่เขาโปรดปรานเป็นอย่างมาก มันท�ำให้เขาได้ท่อง

เที่ยวไปทั่วออสเตรเลีย และมีความสุขกับความอิสระที่ไม่
ต้องผูกพันกับใครหรือสถานทีใ่ ดๆ
เขาเขียนจดหมายมาหาอาตมาเพื่อเล่าประสบการณ์
ของเขาในศูนย์การค้าขนาดใหญ่แห่งหนึง่ ในซิดนีย์ หลังจาก
ที่จอดรถฮาร์เล่ย์ของเขาในตึกจอดรถซึ่งมีอยู่หลายชั้น เขา
ซื้อของสองสามอย่างและกลับมาที่รถมอเตอร์ไซค์ของเขา
เขาต้องตกใจสุดขีดเพราะรถของเขาหายไป มีคนขโมยรถ
ฮาร์เล่ย์ เดวิดสันของเขาไป
มันเป็นเพียงของมีคา่ อย่างเดียวทีเ่ ขามี เขาเก็บเงินเป็น
เวลานานมากเพื่ อ ซื้ อ มั น มั น เป็ น พาหนะที่ ท� ำ ให้ เขามี
อิสรภาพในการท่องเทีย่ วไปในทีๆ่ เขาต้องการ แต่ตอนนีม้ นั
ถูกขโมยไปโดยพวกคนไร้คา่ ซึง่ อาจจะเอารถของเขาไปขาย
เพือ่ ซือ้ ยาเสพติด เขาไม่มอี ะไรเหลืออีกแล้ว
เขาได้ฟงั การสอนธรรมะมานานเพียงพอทีจ่ ะรูว้ า่ การ
ยึดติดคืออะไร เขาจ�ำค�ำสอนในพุทธศาสนาได้วา่
ทุกสิง่ ทุกอย่างทีเ่ ป็นของเรา ทัง้ สิง่ ทีเ่ รารักและชืน่ ชม
สักวันหนึง่ ก็จะต้องพลัดพรากจากไป
ดังนัน้ เขาจึงท�ำใจยอมรับการสูญหายได้อย่างรวดเร็ว
และพยายามคิดถึงอะไรบางอย่าง เช่น
“เอาหละ เราต้องยอมสละสิ่งของทุกอย่างไปไม่ช้าก็
เร็ว ไม่มีประโยชน์อะไรที่จะทุกข์ทรมานอยู่กับสิ่งที่เรา
เปลี่ยนแปลงไม่ได้ ฉันเคยมีช่วงเวลาอันแสนวิเศษที่ได้ท่อง
เที่ยวไปทั่วดินแดนอันกว้างใหญ่แห่งนี้กับเจ้าฮาร์เล่ย์คันนั้น
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มาแล้ว ต่อไปนี้ ฉันหวังว่ามันจะท�ำให้เจ้าของใหม่ของมันมี
ความสุขแบบนัน้ เช่นกัน”
เขารูส้ กึ ปลาบปลืม้ ใจทีห่ วั ขโมยคนนัน้ ขโมยเพียงแค่รถ
มอเตอร์ไซค์ของเขาเท่านัน้ ไม่ได้ขโมยความสงบภายในจิตใจ
ของเขาไปด้วย เขาสอบผ่านการทดสอบเรื่องการปล่อยวาง
ไปได้อย่างสวยงาม
ขณะที่เขาก�ำลังเดินออกไปขึ้นรถประจ�ำทางนั้น เขา
ยิ้มกับตัวเองให้แก่ความส�ำเร็จทางด้านจิตใจของเขา แต่ใน
ทันใดนัน้ เขาก็รสู้ กึ ตัวว่าเขาเดินอยูค่ นละชัน้ กับทีเ่ ขาจอดรถ
มอเตอร์ไซค์ไว้
เมือ่ เขาเดินลงบันไดไปยังชัน้ ทีถ่ กู ต้อง รถฮาร์เล่ย์ เดวิด
สันของเขาจอดอยู่ที่เดิมพร้อมกับส่งยิ้มหวานให้เขา ดังนั้น
เขาไม่เพียงแต่ได้ผ่านการทดสอบเรื่องการปล่อยวางเท่านั้น
แต่รถมอเตอร์ไซค์ของเขาก็ยงั อยู่ เขาได้โชคถึงสองชัน้ ทีเดียว
ยอดเยีย่ มมาก แพททริก
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๖๐
ณ ปากเหว
- การปลูกฝัง -

นักวาดรูปผู้มีชื่อเสียงคนหนึ่ง ประสบอุบัติเหตุร้ายแรง
ขณะขีร่ ถฮาร์เล่ย์ เดวิดสันของเขา เมือ่ เขาฟืน้ ขึน้ มาในโรง
พยาบาล หมอผ่าตัดได้แจ้งข่าวร้ายแก่เขาว่าจะต้องตัดมือ
ข้างหนึง่ ของเขา ซึง่ เป็นข้างทีเ่ ขาใช้วาดรูป เขารูส้ กึ เหมือน
ถูกท�ำร้ายจิตใจอย่างรุนแรงเพราะเขาไม่สามารถท�ำในสิ่ง
เดียวทีเ่ ขารักมากทีส่ ดุ ในโลกได้อกี แล้ว ดังนัน้ เขาจึงคิดว่า
ไม่มเี หตุผลอะไรทีเ่ ขาจะมีชวี ติ อยูอ่ กี ต่อไป
ทันทีทอี่ อกจากโรงพยาบาล เขาก็เดินเข้าไปในอาคาร
ส�ำนักงานขนาดสูงแห่งหนึ่งในตัวเมือง แล้วก็ขึ้นลิฟท์ไปยัง
ชัน้ ทีอ่ ยูส่ งู ๆ เมือ่ พบห้องทีไ่ ม่มคี นท�ำงาน เขาก็ปนี หน้าต่าง
ออกไปยืนอยูท่ ชี่ ายคาของตึก เขาเกือบจะฆ่าตัวตายอยูแ่ ล้ว

ขณะที่เขาจ้องมองลงไปยังพื้นดิน เขาก็ได้เห็นภาพที่
น่าประหลาดใจ มีผชู้ ายคนหนึง่ ทีไ่ ม่มแี ขนทัง้ สองข้าง ก�ำลัง
เต้นร�ำอย่างสนุกสนานอยูบ่ นทางเท้าข้างถนน “คุณพระช่วย
ฉันแค่เสียมือไปเพียงข้างเดียว แต่มชี ายคนหนึง่ ทีไ่ ม่มแี ม้แต่
มือสักข้างก�ำลังเต้นร�ำอย่างสนุกสนาน แล้วนี่ฉันจะฆ่าตัว
ตายเพือ่ อะไรกัน”
ดังนั้น เขาจึงเปลี่ยนใจและตัดสินใจที่จะมีชีวิตอยู่ต่อ
ไป เขาต้องการค้นหาเคล็ดลับของชายที่ไม่มีแขนคนนั้นว่า
คนทีไ่ ม่มแี ขนทัง้ สองข้างอย่างเขามีความสุขมากขนาดนัน้ ได้
อย่างไร นอกจากนีก้ ต็ อ้ งการขอบคุณทีช่ ายคนนัน้ ได้ชว่ ยชีวติ
เขาไว้ดว้ ย
เขารีบวิง่ ไปทีล่ ฟิ ท์เพือ่ ลงไปทีช่ นั้ ล่างอย่างรวดเร็ว และ
วิง่ ตามหาชายคนนัน้ ไปตามถนน ชายไม่มแี ขนคนนัน้ หาตัว
ได้ไม่ยากนัก
“ขอบคุณครับๆ ขอบคุณมากๆ ครับ ทีช่ ว่ ยชีวติ ผมไว้
ผมเป็ น ศิ ล ปิ น แต่ ต ้ อ งเสี ย มื อ ข้ า งที่ ใช้ ว าดรู ป ได้ เ พราะ
อุบัติเหตุขณะขี่รถจักรยานยนต์ ผมรู้สึกเสียใจอย่างรุนแรง
จนเกือบจะฆ่าตัวตาย แล้วผมก็เห็นคุณซึ่งไม่มีแขนสักข้าง
ก�ำลังเต้นร�ำอย่างมีความสุขไปตามถนน ช่วยบอกเคล็ดลับ
ของคุณให้ผมรูด้ ว้ ยนะครับ”
ชายทีไ่ ม่มแี ขนกล่าวตอบ “เอ่อ อันทีจ่ ริงนะ คุณศิลปิน
ผมไม่ได้กำ� ลังเต้นร�ำเพราะมีความสุขหรอก ผมเพียงแค่กำ� ลัง
พยายามเกาก้นของผม และจะมีวธิ ไี หนกันล่ะทีค่ นไม่มแี ขน
อย่างผมจะเกาก้นได้”
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๖๑

ชัน้ วางของของโยมแม่
- การปล่อยวาง -

หลังจากทีย่ า้ ยมาอยูอ่ อสเตรเลียได้สองปี อาตมาก็กลับไป
เยีย่ มโยมแม่ทลี่ อนดอน โยมอุปฏั ฐากของอาตมาท่านหนึง่
มีใจเอือ้ เฟือ้ ถวายตุก๊ ตาจิงโจ้ทำ� ด้วยผ้านิม่ ๆ ตัวหนึง่ เพือ่
ให้อาตมาน�ำไปให้โยมแม่เป็นของขวัญจากออสเตรเลีย
โยมแม่รกั ของขวัญชิน้ นัน้ มาก ท่านวางให้เห็นเด่นชัด
บนชั้นวางของในห้องนั่งเล่น ซึ่งท่านมักจะใช้เวลาส่วนใหญ่
อยู่ในนั้น ท่านบอกว่าตุ๊กตาตัวนั้นจะเป็นเครื่องเตือนใจให้
ท่านนึกถึงลูกชายของท่านหลังจากที่อาตมากลับไปอยู่ที่
ออสเตรเลีย อาตมาเองก็มคี วามสุขเช่นกันเพราะได้มอบของ
ขวัญทีท่ ำ� ให้โยมแม่ชอบ
อีกสองสามปีต่อมา ตอนที่อาตมากลับไปที่ลอนดอน

อีกครั้ง อาตมาน�ำตุ๊กตาหมีโคอาลาผ้านิ่มๆ ไปฝากโยมแม่
เพื่อจะได้เข้าคู่กับตุ๊กตาจิงโจ้ตัวนั้น โยมแม่ชอบมันเช่นกัน
แล้วก็วางไว้บนชัน้ วางของข้างๆ กับตุก๊ ตาจิงโจ้
ครัง้ ต่อมาทีอ่ าตมาไปเยีย่ มท่าน อาตมาก็ให้ตกุ๊ ตานก
กูกาเบอร์รา และครัง้ ต่อมาก็ให้ตกุ๊ ตาตุน่ ปากเป็ด ชัน้ วางของ
ของท่านเริม่ แน่นขนัดไปด้วยของทีร่ ะลึกจากออสเตรเลีย
การไปเยี่ยมครั้งที่ห้าของอาตมา ซึ่งการเยี่ยมแต่ละ
ครั้งนั้นจะห่างกันประมาณสามหรือสี่ปี อาตมาได้น�ำตุ๊กตา
วอมแบตตัวใหญ่ทำ� ด้วยผ้านิม่ ๆ น่ากอดไปฝากท่านตัวหนึง่
โยมแม่ชอบตุ๊กตาตัวนั้นเช่นกัน แต่พอท่านพยายามจะวาง
มันไว้บนชัน้ วางของรวมกับจิงโจ้ หมีโคอาลา นกกูกาเบอร์รา
และตุน่ ปากเป็ด ก็ไม่มที วี่ า่ งมากพอ มันจะท�ำให้ตกุ๊ ตาพวก
นัน้ ตกลงมา ดังนัน้ โยมแม่จงึ พยายามจับตุก๊ ตาพวกนัน้ เบียด
เข้าไปด้วยกัน แต่มนั ก็ทำ� ให้ของอืน่ ๆ หล่นลงมามากขึน้
“ท�ำไมโยมแม่ไม่เอาตุ๊กตาสัตว์ตัวเก่าๆ ไปให้คนอื่น
บ้าง” อาตมาแนะน�ำ “จะได้มที วี่ า่ งให้วางตุก๊ ตาตัวใหม่”
“ไม่เอา.....” ท่านบ่นพึมพ�ำ “สิง่ เหล่านีม้ คี า่ มากเหลือ
เกิน” แล้วท่านก็ใช้เวลาหลายชั่วโมง เพื่อพยายามวางทุก
อย่างไว้บนชัน้ วางของให้ได้
นีเ่ รียกว่า ความเครียด บางครัง้ เราก็ไม่สามารถใส่ทกุ
อย่างไว้ในสมองของเราได้ เวลาที่เราพยายามใส่ของอีกชิ้น
หนึง่ เข้าไป ของชิน้ อืน่ ๆ ก็จะหล่นลงมาเช่นเดียวกับบรรดา
ตุ๊กตาสัตว์บนชั้นวางของในห้องนั่งเล่นของโยมแม่ ในไม่ช้า
เมื่อชั้นวางของนั้นรับน�้ำหนักมากเกินไปมันก็จะพังลงมา
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ส�ำหรับสมองนัน้ สิง่ ทีเ่ กิดขึน้ เรียกว่า อาการป่วยทางจิต เมือ่
เราเข้าใจถึงความเป็นจริงทีก่ ำ� ลังเกิดขึน้ แล้ว เราก็จะสามารถ
หลีกเลีย่ งความทุกข์เหล่านีไ้ ด้อย่างง่ายดาย
เวลาทีโ่ ยมแม่ได้รบั ของขวัญชิน้ ใหม่ ท่านก็ควรจะเอา
ของเก่าไปให้เพือ่ นฝูง หรือบริจาคให้มลู นิธติ า่ งๆ ถ้าท่านท�ำ
แบบนี้ ไม่เพียงแต่ท่านจะมีที่ว่างบนชั้นวางของอย่างเพียง
พอเท่านัน้ ของขวัญชิน้ ใหม่กไ็ ม่ตอ้ งต่อสูก้ บั ของขวัญชิน้ เก่า
เพือ่ เรียกร้องความสนใจจากท่าน และท�ำให้ทา่ นมีความสุข
มากขึน้
เมื่อมีประสบการณ์ใหม่เพิ่มขึ้น เราควรจะต้องยอม
ปล่อยให้ความทรงจ�ำเก่าๆ ลบเลือนไปบ้าง อย่าพูดว่า “ไม่
เอา.....สิ่งเหล่านี้มีค่ามากเหลือเกิน” แบบเดียวกับโยมแม่ผู้
เป็นทีร่ กั ของอาตมา หมัน่ ปัดกวาดเช็ดถูชนั้ วางของในสมอง
ของโยม แล้วโยมก็จะไม่เครียด หน้าทีต่ า่ งๆ ในปัจจุบนั ก็จะ
ไม่ต้องต่อสู้เพื่อเรียกร้องความสนใจจากเรา และท�ำให้เรามี
ความสุขมากขึน้
ความคิดของคนเรานัน้ ควรจะเป็นเสมือนชัน้ วางของ
อันว่างเปล่าที่มีที่ว่างอย่างเพียงพอแก่ความพอใจต่อของ
ขวัญชิน้ ใหม่ทเี่ รียกว่า ปัจจุบนั อยูต่ ลอดเวลา
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การลงโทษด้วยเจ้าแมว
ห้าสิบครัง้
- การให้อภัย -

วัดของเราเป็นวัดทีเ่ คร่งครัด ก่อนทีจ่ ะบวชเป็นพระสงฆ์ได้
นั้นจะต้องมีการฝึกฝนอบรมระเบียบข้อห้ามต่างๆ เป็น
เวลาสองปี ซึ่งอาตมาเรียกว่า ‘การควบคุมคุณภาพ’
แม้แต่ในปีแรกของการฝึกอบรม คนทีม่ คี วามปรารถนาจะ
บวชเป็นพระสงฆ์ตอ้ งรักษาศีลแปด (โดยบวชเป็นอนาคาริก
หรือปะขาว - ผูแ้ ปล) โดยจะต้องไม่รบั ประทานอาหารที่
ต้องขบเคีย้ วในช่วงเวลาหลังเทีย่ งวันจนกระทัง่ เช้าตรูข่ อง
วันใหม่
เช้าวันหนึ่ง ปะขาวคนหนึ่งมาหาอาตมา เขาเป็นชาว
อังกฤษอายุประมาณยี่สิบห้าปี เขาเล่าให้อาตมาฟังว่าเขา

รู้สึกผิดอย่างมากเกี่ยวกับสิ่งที่ได้ท�ำลงไปเมื่อวันก่อน แล้ว
เมือ่ คืนนีเ้ ขานอนไม่หลับ จึงต้องมาสารภาพผิดกับอาตมา
เขานั่งก้มหน้า เพราะรู้สึกอับอายเกินกว่าที่จะสบตา
อาตมา แล้วก็ยอมรับว่าเมื่อวานช่วงบ่ายเขาหิวมากจนต้อง
แอบย่องเข้าไปในครัวของวัดเพือ่ ท�ำแซนด์วชิ รับประทาน ซึง่
เป็นการละเมิดหนึง่ ในศีลแปด
“ดีมาก” อาตมาบอกเขา “ดีมากทีโ่ ยมมีความซือ่ สัตย์
และบอกอาตมาถึงสิง่ ทีไ่ ด้ทำ� ไป ต่อไปนีพ้ ยายามทานให้มาก
ขึน้ ในเวลาอาหารกลางวันตอน 11 โมง และถ้าโยมยังรูส้ กึ
หิว ก็อาจจะดื่มน�้ำผลไม้หรือน�้ำผึ้งชงกับน�้ำอุ่น ซึ่งเป็นสิ่งที่
อนุญาตให้ทานได้ นอกจากนัน้ โยมก็อาจจะทานช๊อคโกแล็ต
ด�ำซึ่งได้รับการอนุญาตให้ทานได้มากเท่าที่ต้องการตาม
นิกายของเรา เอาหละ โยมกลับไปเถอะ”
“อะไรนะครับ” เขากล่าว “หลวงพ่อไม่ทำ� โทษผมหรือ
ครับ”
“ไม่หรอก” อาตมาตอบ “ในวัดพุทธนั้น ไม่มีการ
ท�ำโทษผูอ้ นื่ ”
“นัน่ ไม่ดพี อนะครับ” เขาพูดต่อไป “ผมรูน้ สิ ยั ตัวเองดี
ว่า ถ้าไม่ถูกท�ำโทษผมจะต้องท�ำผิดเหมือนเดิมอีกอย่าง
แน่นอนครับ”
เขาก�ำลังท�ำให้อาตมาตกทีน่ งั่ ล�ำบาก จะจัดการกับคน
ที่เชื่อว่าการฝึกให้คนอยู่ในระเบียบวินัยนั้นต้องใช้เพียงการ
ลงโทษเท่านัน้ อย่างไรดีนะ แต่แล้วอาตมาก็คดิ อะไรบางอย่าง
ขึน้ มาได้
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เมื่ อ วั น ก่ อ น อาตมาได้ อ ่ า นหนั ง สื อ นิ ย ายอิ ง
ประวัตศิ าสตร์ของโรเบิรต์ ฮิวจ์ส เกีย่ วกับออสเตรเลียในยุค
แรกๆ ทีช่ อื่ ว่า ‘The Fatal Shore’ ในหนังสือเล่มนัน้ ได้
บรรยายถึงการลงโทษอันโหดร้ายทารุณอย่างยิ่งที่ใช้ลงโทษ
นักโทษทั้งหลาย ด้วยการใช้แส้ที่เรียกว่า ‘เจ้าแมวเก้าหาง
(The Cat of Nine Tails - แส้หนังเก้าสาย)’ หรือ เรียกสัน้ ๆ
ว่า ‘เจ้าแมว (The Cat)’
“เอาหละ” อาตมาบอกกับผูร้ บั การอบรมทีม่ คี วามเชือ่
ผิดๆ คนนั้น “อาตมาจะลงโทษโยมด้วยวิธีการลงโทษตาม
ประเพณีของชาวออสเตรเลีย โดยใช้เจ้าแมวห้าสิบครัง้ ”
ใบหน้าของปะขาวคนนัน้ ดูซดี เผือด ริมฝีปากของเขา
เริ่มเม้มแน่นสนิท (แบบที่พวกชนชั้นสูงชาวอังกฤษชอบท�ำ
กันมาก) เขาก�ำลังคิดว่า “โอ้โห ท่านเจ้าอาวาสจะเฆีย่ นผม
นัน่ มันไม่ใช่การท�ำโทษทีผ่ มหมายถึงนะครับ”
เนื่องจากยังไม่ค่อยเข้าใจในหลักศาสนาพุทธ เขาจึง
เชื่อจริงๆ ว่าจะถูกเฆี่ยนเพราะขโมยกินแซนด์วิช ดังนั้น
อาตมาจึงอธิบายให้เขาฟังว่า การลงโทษด้วยเจ้าแมวห้าสิบ
ครัง้ นัน้ มีความหมายว่าอย่างไรในทางพุทธศาสนา
ขณะนั้นเรามีแมวอยู่สองตัว “ให้จับแมวมาตัวหนึ่ง
แล้วก็ลูบขนมันให้ครบห้าสิบครั้ง” อาตมาบอกเขา “จะได้
เรียนรูเ้ รือ่ งความเมตตาจากการลูบขนแมว จากนัน้ โยมอาจ
จะได้เรียนรูก้ ารให้อภัยตัวเอง นัน่ แหละคือเคล็ดลับของการ
ลงโทษ”
เขายอมรับการลงโทษแต่โดยดี เช่นเดียวกับแมวของเรา
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นายพลผูม้ วี นิ ยั ดีทสี่ ดุ
ในกองทัพ
- การปลูกฝัง ในสมัยโบราณ มีนยิ ายเรือ่ งหนึง่ ในหนังสือทีม่ ชี อื่ ว่า The
Chinese Art of War ซึง่ เป็นเรือ่ งเกีย่ วกับนายพลคนหนึง่
ที่มีทหารในปกครองซึ่งมีระเบียบวินัยดีที่สุดในกองทัพ
ของจักรวรรดิจนี เขาถูกองค์จกั รพรรดิเรียกตัวเข้าเฝ้าเพือ่
ให้อธิบายว่าท�ำไมทหารในปกครองของเขาจึงปฏิบัติตาม
ค�ำสัง่ ของเขาเสมอ
“ขอเดชะ ทหารเหล่านั้นปฏิบัติตามค�ำสั่งของข้า
พระองค์เสมอ” เขาอธิบาย “ก็เพราะข้าพระองค์เพียงแต่
บอกให้พวกเขาท�ำในสิง่ ทีพ่ วกเค้าต้องการท�ำอยูแ่ ล้วเท่านัน้ ”
ท�ำไมทหารสักคนต้องการตืน่ แต่เช้าตรู่ ท�ำไมพวกเขา

จึงเฝ้ารอคอยช่วงเวลาการฝึกฝนอันหนักหน่วงอย่างใจจดใจจ่อ
แล้วท�ำไมพวกเขากระหายทีจ่ ะเข้าสูส่ นามรบ ทัง้ ๆ ทีร่ วู้ า่ จะ
ต้องบาดเจ็บหรือล้มตาย
ค�ำตอบก็คือ นายพลคนนั้นช่างเป็นนักสร้างแรงจูงใจ
ชัน้ เลิศ ซึง่ ท�ำให้บรรดาทหารทัง้ หลายถูกโน้มน้าวจิตใจตัง้ แต่
ก่อนทีเ่ ขาจะออกค�ำสัง่ เสียอีก
ทหารเหล่านั้นต้องการตื่นแต่เช้าและได้รับการฝึก
อย่างหนัก พร้อมกันนี้พวกเขาก็ถูกโน้มน้าวด้วยการพูดคุย
เรือ่ งต่างๆ ทีส่ ร้างแรงจูงใจเกีย่ วกับวีรกรรมและความรักชาติ
เพื่อให้เกิดความต้องการที่จะเข้าสู่สนามรบเมื่อถึงเวลาอัน
เหมาะสม สิ่งเหล่านี้คือเคล็ดลับของวินัยอันสมบูรณ์แบบ
ของพวกเขา - พวกเขามีผนู้ ำ� ทีม่ คี วามสามารถพิเศษในการ
โน้มน้าวให้ปฏิบตั ติ ามค�ำสัง่
นี่คือเหตุผลว่าท�ำไมการท�ำโทษนั้นมักจะไม่ก่อให้เกิด
ความมีวนิ ยั แต่มนั กลับเป็นการสอนให้คนคิดหาทางปกปิด
ความผิดของตัวเอง ถ้าหากโยมสามารถโน้มน้าวให้ลกู ชายซึง่
ออกไปเที่ยวในตอนกลางคืนกลับบ้านเร็วขึ้นเพื่อจะได้ไม่มี
ผลกระทบต่อการเรียนของเขาแทนการท�ำโทษ มันก็จะท�ำให้
พวกเขามีวนิ ยั เอง
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อานุภาพของแฟนสาว
-ปัญญา -

ลูกชายของเพือ่ นคนหนึง่ ของอาตมาจะใช้เวลาอยูก่ บั แฟน
สาวของเขาจนดึกมากอาทิตย์ละหลายวัน ท�ำให้ผลการ
เรียนของเขาทีม่ หาวิทยาลัยเริม่ แย่ลง และเขาก็เป็นเหมือน
กับเด็กผูช้ ายคนอืน่ ๆ ในวัยเดียวกัน นัน่ ก็คอื ไม่ยอมเชือ่ ฟัง
พ่อแม่ ดังนัน้ คุณพ่อของเขาซึง่ เป็นคนฉลาดมาก ได้คน้ พบ
วิธกี ารอย่างหนึง่ ทีจ่ ะท�ำให้ลกู ชายของเขามีวนิ ยั มากขึน้
ในตอนเช้าตรูว่ นั หนึง่ เมือ่ ลูกชายกลับมาจากการเทีย่ ว
กลางคืนทีส่ ถานเริงรมย์แห่งหนึง่ พร้อมกับแฟนสาว คุณพ่อ
ก�ำลังยืนรอพวกเขาอยูน่ อกบ้าน
“เข้ามาในบ้านก่อนสิ” ผูเ้ ป็นพ่อบอกคนทัง้ สอง
ลูกชายนั้นคิดว่า จะต้องเกิดเรื่องใหญ่แน่ แต่พ่อของ

เขาไม่ได้พดู อะไรกับเขาแม้แต่นอ้ ย กลับพูดคุยอยูแ่ ต่กบั แฟน
สาวของเขาในเรือ่ งบางอย่างเช่น
“หนูคบกับลูกชายของฉันมาก็นานแล้วนะ ฉันยังไม่รู้
เลยว่าหนูตงั้ ใจจะท�ำอะไรต่อไป แต่ใครจะไปรู้ สักวันหนึง่ หนู
อาจจะตัดสินใจแต่งงานกับเขาก็ได้ ถ้าเป็นเช่นนัน้ ฉันแน่ใจ
ว่าหนูคงจะไม่อยากมีสามีที่เรียนไม่จบปริญญาและหางาน
ดีๆ ท�ำไม่ได้หรอกนะ ลูกชายของฉันก็อาจจะตกอยูใ่ นสภาพ
เช่นนัน้ ถ้าเขายังเอาแต่เทีย่ วนอกบ้านดึกๆ ดืน่ ๆ แบบนี้ เขา
บอกกับหนูบ้างหรือเปล่าว่าเกรดของเขาลดลงมากอย่างน่า
เป็นห่วงจนเกือบสอบตก ตัง้ แต่เขาคบกับหนู”
“ไม่ได้บอกค่ะ” เธอตอบพร้อมกับมองหน้าแฟนหนุม่
ราวกับเป็นผูต้ อ้ งหา “หนูไม่ทราบเรือ่ งนัน้ เลย”
“ฉันเพียงแต่คิดว่าควรจะบอกให้หนูรู้ไว้” ผู้เป็นพ่อ
กล่าว “ราตรีสวัสดิน์ ะ” แล้วเขาก็ทงิ้ คนทัง้ สองไว้ตามล�ำพัง
ตัง้ แต่คนื นัน้ เป็นต้นมา แฟนสาวจะเป็นผูก้ ำ� หนดเวลา
กลับบ้านไม่ให้ดึกทุกครั้ง และเอาใจใส่ต่อผลการเรียนของ
เขาอย่างใกล้ชิดอีกด้วย พวกเขาปรับปรุงตัวได้ดีขึ้นตาม
ล� ำ ดั บ ในที่ สุ ด ลู ก ชายของเขาก็ ส� ำ เร็ จ การศึ ก ษาระดั บ
ปริญญาและมีงานทีด่ ที ำ� ในปัจจุบนั
ดังนั้น ถ้าโยมมีลูกชายที่ไม่อยู่ในระเบียบวินัยและไม่
เชื่อฟังพ่อแม่ ก็ลองใช้อานุภาพของแฟนสาวดูนะ ให้เธอ
ท�ำงานโดยการบงการลับๆ ของโยม หรือให้แฟนหนุ่มของ
ลูกสาวของโยมท�ำให้เธอประพฤติตวั ให้เข้าทีเ่ ข้าทาง
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๖๕

ยกนิว้ ยีส่ บิ ครัง้ ทุกเช้า
- อนัตตา -

ทุกวันนี้ ผู้คนมากมายให้ความส�ำคัญกับความแข็ง
แรงของสุขภาพร่างกายกันอย่างจริงจัง พวกเขาจะใช้เวลา
ว่างอยูใ่ นโรงยิมเป็นเวลานานๆ หรือไปเล่นกีฬาเพือ่ รักษา
ความสมบูรณ์แข็งแรงของร่างกาย แต่พวกเขาก็ยังมี
สุขภาพจิตทีไ่ ม่แข็งแรง มีอารมณ์โกรธและเศร้าเสียใจง่าย
เกินไป
ดังนัน้ อาตมาได้พฒ
ั นาและฝึกสอนหลักการออกก�ำลัง
แบบง่ายๆ เพื่อเสริมสร้างสุขภาพทางอารมณ์ที่แข็งแรง ซึ่ง
มีชอื่ ว่า
ยกนิว้ ยีส่ บิ ครัง้ ทุกเช้า

หลังจากเข้าห้องน�ำ้ ตอนเช้าเรียบร้อย ก่อนทีจ่ ะแปรง
ฟัน ก็ให้ยืนกางขาทั้งสองข้างห่างกันประมาณ 15 นิ้วบน
พรมผืนนุ่มๆ อุ่นๆ ตรงหน้ากระจก สูดหายใจเข้าและออก
ลึกๆ สามหรือสี่ครั้งเพื่อการผ่อนคลาย จากนั้นก็ยกมือทั้ง
สองข้างขึ้นมาไว้ข้างๆ ใบหน้า ใช้นิ้วชี้ทั้งสองข้างแตะที่มุม
ปากแต่ละข้าง แล้วก็มองทีก่ ระจก ยกนิว้ - ครัง้ ทีห่ นึง่
ปล่อยให้ปากกลับคืนสู่รูปแบบอมทุกข์ตามปกติของ
มันสักสามวินาที แล้วก็ยกนิว้ - ครัง้ ทีส่ อง
ยกนิว้ ติดต่อกันให้ครบยีส่ บิ ครัง้ อย่าเลิกก่อนครบนะ
มันไม่ได้เป็นการท�ำให้โยมได้หัวเราะตัวเองทุกเช้า
เท่านัน้ แต่กล้ามเนือ้ ทีอ่ ยูร่ อบๆ มุมปากจะได้รบั การบริหาร
อย่างมีประสิทธิภาพยอดเยี่ยมอีกด้วย จนท�ำให้ชีวิตมีแต่
เสียงหัวเราะและยิม้ ได้นานกว่าทีเ่ คยโดยไม่เมือ่ ยหน้า
นีเ่ ป็นเพียงการฝึกออกก�ำลังเท่านัน้ เอง
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๖๖
ส�ำหรับผูท้ ี่
น�ำ้ หนักตัวเกิน
- การไตร่ตรอง -

ตอนทีอ่ าตมายังเป็นเด็กตัวอ้วน ในสมัยนัน้ ความอ้วนกลม
ถือว่าเป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นถึงการมีสุขภาพดีและมีความ
สุขแบบไร้กังวล นอกจากนี้ ผู้ที่เป็นต้นแบบทางด้านจิต
วิญญาณซึ่งเป็นแรงบันดาลใจให้แก่อาตมาในเรื่องความ
เมตตาและการมีจติ สาธารณะในยุคสมัยนัน้ ก็คอื ไฟรอาร์
ทัคก์ (Friar Tuck) จากหนังชุดทางทีวีเรื่องโรบินฮู้ด
(Robin Hood) เขาเป็นคนตัวอ้วน แต่ฉลาดและร่าเริง ซึง่
นัน่ เป็นลักษณะของพระสงฆ์ทอี่ าตมาปรารถนาทีจ่ ะเป็น
ปัจจุบนั นี้ พวกเรากลับนิยมกันว่า เราจะต้องผอมและ
ดูจริงจัง

อาตมาเริ่มยอมจ�ำนนต่อความกังวลเกี่ยวกับขนาดพุง
อั น ใหญ่ โ ตของอาตมา เพราะตอนเย็ น วั น หนึ่ ง ที่ วั ด ของ
อาตมาในเมืองเพิร์ธได้มีชาวจีนคนหนึ่งแวะมาหาอาตมา
และถูพงุ ของอาตมาเพือ่ ความเป็นสิรมิ งคล ดังนัน้ อาตมาจึง
ต้องเริ่มหาข้อมูลเรื่องนี้โดยทันที
อาตมาพบว่าการทดลองทางวิทยาศาสตร์ได้แสดง
หลักฐานที่มีอย่างแน่ชัดว่าเมื่อคนเรามีความสุข โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งเวลาที่หัวเราะ เส้นเลือดในร่างกายจะขยายออก
อย่างมาก แต่เวลาทีเ่ ราเศร้าหรือวิตกกังวล เส้นเลือดก็จะลีบ
เล็กลงมาก
การทดลองนีแ้ สดงให้เห็นอะไรหลายอย่าง โยมไม่เคย
สังเกตบ้างหรือว่าคนอ้วนส่วนใหญ่นั้นร่าเริงและใจดี อย่าง
เช่น ซานตาคลอส มันต้องเป็นเพราะว่าคนเหล่านัน้ หัวเราะ
ง่ายมากจนกระทั่งบ่อยครั้งที่เส้นเลือดของพวกเขาขยาย
ใหญ่จนเท่ากับถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ และท�ำให้คอเลสเตอรอล
ทีไ่ ม่ดที งั้ หมด รวมทัง้ ‘สิง่ สกปรก’ อืน่ ๆ ไหลผ่านออกมาได้
อย่างง่ายดาย แต่พวกคนอ้วนทีม่ คี วามทุกข์กจ็ ะมีเส้นเลือดที่
ตีบ ซึ่งเกิดการอุดตันได้ง่าย และพวกเขาก็ล้มหายตายจาก
กันไปหมดเป็นเวลานานมาแล้ว เหลือแต่คนอ้วนทีม่ คี วามสุข
เท่านัน้
ดังนัน้ ส�ำหรับผูท้ มี่ นี ำ�้ หนักตัวเกินเหมือนกับอาตมา ก็
ขอให้พยายามหัวเราะให้มากๆ อันจะเป็นผลให้เส้นเลือดแดง
ของโยมขยายตัว ซึง่ อาจจะเป็นการช่วยชีวติ โยมได้
ยกตัวอย่างเช่น จอร์จ เบิรน์ ส์ ซึง่ เป็นดาราตลกผูม้ ชี อื่
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เสียงชาวอเมริกนั ได้ให้สมั ภาษณ์ในวันเกิดครบรอบเก้าสิบปี
กว่าๆ จอร์จถูกถามเกี่ยวกับรูปแบบการด�ำเนินชีวิตของเขา
ว่า
“จอร์จ คุณอายุเก้าสิบกว่าแล้ว แต่ยังคงนั่งอยู่ใน
ไนต์คลับจนกระทัง่ เช้า แถมยังดืม่ สก๊อตช์วสิ กีม้ ากมาย สูบ
ซิกา้ หมดเป็นกล่อง แล้วก็กนิ อาหารทีม่ ไี ขมันสูงแบบนี้ คุณไม่
เป็นห่วงสุขภาพตัวเองบ้างหรือครับ”
“ไม่เป็นห่วงเลย” จอร์จตอบ “ภรรยาของผมมักจะ
เป็นห่วงเรือ่ งสุขภาพและรูปแบบการใช้ชวี ติ ของผมอยูเ่ สมอ
ก็เลยท�ำให้เธอตายไปแล้วเมือ่ หลายปีกอ่ นนี”้
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๖๗

ทีม่ าของความเครียด
- การปล่อยวาง -

ในปีพ.ศ. 2553 อาตมาได้รบั นิมนต์ให้กล่าวค�ำปราศรัย
ส�ำคัญในการประชุมสมาชิกสภาคอมพิวเตอร์โลก (World
Computer Congress) ทีเ่ มืองบริสเบน อาตมาไม่รเู้ รือ่ ง
เกีย่ วกับคอมพิวเตอร์เลย แต่สงิ่ เล็กๆ น้อยๆ เช่น ‘การที่
อาตมาไม่เข้าใจว่าอาตมาก�ำลังพูดเรื่องอะไร’ นั้นก็ไม่ได้
ท�ำให้อาตมาปฏิเสธค�ำเชิญนี้
ระหว่างทีก่ ล่าวค�ำปราศรัยอยู่ อาตมาก็ยกแก้วน�ำ้ ขึน้
มาและถามผูฟ้ งั ว่า “แก้วใบนีห้ นักแค่ไหน”
ก่อนที่พวกเขาจะตอบ อาตมาก็พูดต่อไปว่า “ถ้า
อาตมาถือแก้วน�ำ้ ใบนีต้ อ่ ไปอีกห้านาที อาตมาก็จะรูส้ กึ เมือ่ ย
แขน หลังจากนัน้ อีกสิบนาที อาตมาก็จะรูส้ กึ เมือ่ ยแขนมาก

ขึ้น และหลังจากสิบห้านาทีผ่านไปอาตมาก็จะมีความทุกข์
ทรมานและกลายเป็นพระสงฆ์ทโี่ ง่เขลามาก”
“ถ้าอย่างนัน้ อาตมาควรจะท�ำอย่างไรดี”
“เมื่อใดก็ตามที่อาตมารู้สึกว่าแก้วน�้ำเริ่มจะหนักเกิน
กว่าทีจ่ ะถือได้อย่างสบายๆ อาตมาก็ควรจะวางมันลงสักหนึง่
นาที การได้พักแขนเป็นเวลาหกสิบวินาทีจะท�ำให้อาตมา
สามารถยกแก้วน�ำ้ ใบนัน้ ขึน้ มาถือได้อกี ครัง้ อย่างง่ายดาย ถ้า
โยมไม่เชือ่ ก็ขอให้ลองกลับไปท�ำดูทบี่ า้ นนะ”
“นี่คือที่มาของความเครียดในที่ท�ำงาน ไม่มีอะไร
เกี่ยวข้องกับปริมาณงานที่ต้องท�ำหรือปริมาณความรับผิด
ชอบที่โยมมี ดังเช่นน�้ำหนักของแก้วน�้ำของโยมเอง แต่มัน
เกีย่ วกับการไม่รวู้ า่ จะต้องวางแก้วลงเมือ่ รูส้ กึ ว่ามันหนักเกิน
กว่าทีจ่ ะถือไว้ แล้วก็พกั สักเล็กน้อยก่อนทีจ่ ะยกภาระชิน้ นัน้
ขึน้ มาอีกครัง้ หนึง่ ”
ค�ำแนะน�ำของอาตมาได้รับการยอมรับเป็นอย่างดีจน
กระทัง่ ได้รบั การตีพมิ พ์ในหนังสือพิมพ์รายวันเพียงเล่มเดียว
ที่ พิ มพ์ จ� ำ หน่ ายทั่วประเทศคือ ดิ ออสเตรเลี ย น (The
Australian) และยั ง ได้ รั บ การเผยแพร่ ใ นเว็ บ ไซด์ ข อง
ตลาดหลักทรัพย์แห่งออสเตรเลีย (Australian Stock
Exchange website)
ถ้าโยมไม่เรียนรูท้ จี่ ะ ‘วางภาระอันหนักลง’ และหยุด
พักเวลาทีร่ สู้ กึ เครียด คุณภาพการท�ำงานของโยมก็จะลดลง
ผลงานของโยมจะน้อยลงมาก และระดับความเครียดของ
โยมก็จะเพิ่มมากขึ้น แต่ถ้าโยมหยุดพักสักครึ่งชั่วโมงใน
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ระหว่างเวลาท�ำงาน เวลาสามสิบนาทีที่โยมเสียไปนั้นในไม่
ช้าก็จะกลับกลายเป็นผลงานทีม่ คี ณ
ุ ภาพสูงขึน้ ซึง่ จะส�ำเร็จ
ภายในเวลาอันสัน้ ยกตัวอย่างเช่น โยมสามารถท�ำงานทีต่ อ้ ง
ใช้เวลาท�ำงานสีช่ วั่ โมงเสร็จในเวลาเพียงสามชัว่ โมง โดยเป็น
งานทีม่ คี ณ
ุ ภาพดี ดังนัน้ การวางแก้วน�ำ้ ลงนัน้ ไม่ใช่การเสีย
เวลาอันมีคา่ ไป แต่เป็นการลงทุนทีไ่ ด้ผลตอบแทนในภายหลัง
โดยผ่านประสิทธิภาพทีเ่ พิม่ สูงขึน้ ของสมองของโยม
ต่อมาค�ำแนะน�ำของอาตมาได้ปรากฏอยูใ่ นบล็อกของ
ฮาร์วาร์ด บิวสิเนส สคูล (Harvard Business School) ใน
ทีส่ ดุ อาตมาอาจจะรูแ้ ล้วว่าอาตมาก�ำลังพูดเรือ่ งอะไรอยู่
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๖๘
กระดาษครึง่ แผ่น
- ความกรุณา -

เมือ่ หลายปีกอ่ น อาตมาได้อา่ นเรือ่ งเล่าทีส่ ร้างแรงบันดาล
ใจเกี่ยวกับวิธีการเอาชนะความโกรธและความไม่เคารพ
ตัวเองของชายคนหนึง่ ซึง่ มีเนือ้ หาดังนี้
หญิงหม้ายคนหนึ่งก�ำลังกล่าวค�ำสดุดีในงานศพของ
สามีของเธอ เธอหยิบกระดาษที่พับครึ่งเป็นรูปสามเหลี่ยม
แผ่นหนึง่ ขึน้ มาและอธิบายว่า สามีของเธอเก็บกระดาษแผ่น
นีไ้ ว้ในกระเป๋าสตางค์ตงั้ แต่กอ่ นทีเ่ ขาและเธอจะแต่งงานกัน
เพราะมันได้ชว่ ยท�ำให้เขาไม่รสู้ กึ โกรธคนอืน่ ๆ หรือรูส้ กึ ในแง่
ลบต่อตัวเองเลย
สามีของเธอเล่าให้ฟงั ว่า สมัยทีเ่ ขายังเป็นวัยรุน่ และ
เรียนอยูใ่ นโรงเรียนมัธยมทีม่ แี ต่เด็กผูช้ ายล้วน เกือบจะมีการ

ยกพวกตีกนั อย่างรุนแรงระหว่างนักเรียนในห้องเรียนของเขา
โดยเหตุการณ์ดงั กล่าวได้กอ่ ตัวมาเป็นเวลาหลายวันแล้ว ครู
ประจ�ำชั้นใช้โอกาสสุดท้ายโดยสั่งให้นักเรียนทุกคนนั่งอยู่
ประจ�ำโต๊ะของตัวเองและค่อยๆ ฉีกกระดาษจากสมุดท�ำ
แบบฝึกหัดออกมาคนละหนึง่ แผ่น จากนัน้ ก็ให้เขียนชือ่ ของ
เพื่อนร่วมชั้นเรียนที่พวกเขารู้สึกเกลียดมากที่สุดไว้ที่หัว
กระดาษ นักเรียนทุกคนปฏิบัติตามอย่างเชื่อฟัง ต่อมาก็ให้
ลากเส้นตรงในแนวดิ่งให้อยู่กึ่งกลางหน้ากระดาษและให้
เขียนเหตุผลต่างๆ ทีท่ ำ� ให้เกลียดเพือ่ นคนนัน้ มากลงบนด้าน
ซ้ายของหน้ากระดาษ นักเรียนทุกคนในชัน้ เต็มใจปฏิบตั ติ าม
ค�ำสัง่ ของเธอเช่นกัน
“ต่อไปนี”้ ครูออกค�ำสัง่ “ให้เขียนถึงสิง่ ต่างๆ ทีเ่ ธอ
รู้สึกชื่นชมและนับถือเกี่ยวกับเพื่อนคนที่เธอเกลียดที่สุดลง
ไปทางด้านขวาของกระดาษ”
ค�ำสัง่ นัน้ เป็นสิง่ ทีน่ กั เรียนทุกคนรูส้ กึ ว่าท�ำได้ยากมาก
ครูตอ้ งพยายามบังคับให้พวกเขาท�ำให้เสร็จ
“พับกระดาษของตัวเองตามแนวตั้ง” ครูสั่งต่อไป
“และฉีกกระดาษออกเป็นสองแผ่นเท่าๆ กัน ครูจะถือถังขยะ
เดินไปรอบๆ ห้อง และขอให้นกั เรียนทุกคนทิง้ กระดาษด้าน
ซ้ายทีเ่ ขียนเหตุผลทัง้ หมดทีท่ ำ� ให้เกลียดศัตรูของเธอลงไปใน
ถังขยะ ส่วนกระดาษแผ่นทีอ่ ยูด่ า้ นขวาทีเ่ ขียนสิง่ ต่างๆ ทีเ่ ธอ
นับถือและชืน่ ชมเกีย่ วกับศัตรูของเธอนัน้ ให้แต่ละคนส่งให้
กับคนทีเ่ ป็นศัตรูอย่างสุภาพ ปฏิบตั เิ ดีย๋ วนี”้
หญิงหม้ายคนนัน้ เล่าต่อไปว่า กระดาษครึง่ แผ่นเก่าๆ
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ทีเ่ ธอถืออยูน่ คี้ อื แผ่นด้านขวามือทีศ่ ตั รูตวั ฉกาจในสมัยเรียน
มัธยมของเขาให้ไว้ ซึง่ มีขอ้ ความเกีย่ วกับสิง่ ต่างๆ ทีเ่ ขานับถือ
และชืน่ ชมในตัวสามีของเธอตอนทีเ่ ขายังเป็นเด็กนัน่ เอง
สามีของเธอจะพูดถึงกระดาษครึง่ แผ่นชิน้ นัน้ ทุกครัง้ ที่
เขาเริ่มรู้สึกโกรธ เพราะถ้านั่นเป็นสิ่งที่ศัตรูที่ร้ายกาจที่สุด
ของเขามองเห็น บางทีเขาอาจจะสามารถท�ำให้ตัวเองมอง
เห็นสิง่ ดีๆ ในตัวของศัตรูของเขาบ้างก็ได้ และในเวลาทีเ่ ขา
เริม่ จะรูส้ กึ หดหูท่ อ้ ถอย เขาก็จะคิดว่า ถ้าศัตรูของฉันสามารถ
มองเห็นคุณลักษณะดีๆ ในตัวฉันทีท่ ำ� ให้เขารูส้ กึ ชืน่ ชมได้ ฉัน
ก็อาจจะมองเห็นสิง่ เหล่านัน้ ด้วยเช่นกัน นีค่ อื เหตุผลว่าท�ำไม
เขาจึงเก็บกระดาษครึ่งแผ่นชิ้นนั้นไว้ตลอดชีวิต เพราะมัน
ท�ำให้เขาเป็นคนทีม่ คี วามพอใจในตัวเอง
ดังนั้น ถ้าโยมรู้สึกไม่ชอบตัวเอง ก็ให้เอากระดาษมา
แผ่นหนึง่ ขีดเส้นแบ่งหน้ากระดาษออกเป็นสองด้าน แล้วให้
เขียนสิ่งต่างๆ ที่โยมไม่ชอบเกี่ยวกับตัวเองไว้ด้านซ้ายของ
หน้ากระดาษ และสิง่ ต่างๆ เกีย่ วกับตัวเองทีโ่ ยมชอบไว้ดา้ น
ขวาของหน้ากระดาษ จ�ำไว้ว่าด้านขวาเป็นสิ่งที่จ�ำเป็นต้อง
เขียน แล้วก็ฉกี แบ่งครึง่ กระดาษ และโยนกระดาษครึง่ ซ้าย
ทิ้งไป เก็บกระดาษครึ่งขวาไว้ จากนั้นให้หมั่นเอากระดาษ
แผ่นนัน้ มาดูเป็นประจ�ำ เพราะมันจะท�ำให้โยมเกิดความรูส้ กึ
เคารพตั ว เอง และเป็ น การช่ ว ยประหยั ด เงิ น ค่ า ไปหา
จิตแพทย์ได้มากทีเดียว
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๖๙
การรับมือ
กับปัญหาส�ำคัญ
- อนัตตา ตอนที่อาตมาก�ำลังบรรยายธรรมอยู่ที่มาเลเซียนั้น มีเจ้า
ภาพมาขอให้อาตมาพบกับเพือ่ นคนหนึง่ ซึง่ ก�ำลังมีปญ
ั หา
ส�ำคัญ เธอไปหาทัง้ นักจิตวิทยาและนักจิตบ�ำบัดมาแล้วแต่
ไม่มีใครช่วยเธอได้ พวกเขาจึงคิดว่าบางทีอาตมาอาจจะ
ช่วยได้
อาตมาไม่ทราบว่าเธอมีปญ
ั หาอะไร แต่พอจะทราบว่า
ถ้าแม้แต่ผู้เชี่ยวชาญฝีมือดีที่สุดทั้งหลายไม่สามารถช่วยเธอ
ได้ อาตมาก็จะต้องท�ำอะไรสักอย่างให้แปลกแตกต่างมากๆ
แต่ความจริงแล้วมันก็ไม่ได้ยากอะไรทีพ่ ระสงฆ์จะคิด ‘นอก
กรอบ’ เพราะความจริงแล้วพวกเรานัน้ ไม่ได้อยูใ่ นกรอบ

เมือ่ เธอมาพบอาตมา อาตมาก็ทำ� ใจให้วา่ ง โดยการที่
อาตมาเป็นนักปฏิบัติธรรมมืออาชีพอยู่แล้วนั้นเลยเป็นเรื่อง
ง่ายมากส�ำหรับอาตมา จากนั้น เธอก็เล่าให้ฟังว่าเธอถูก
ท�ำร้ายอย่างเหีย้ มโหดมาอย่างไรบ้าง
หลังจากทีเ่ ธอเล่าเรือ่ งอันทรมานจิตใจจบ อาตมาก็ได้
ยินค�ำพูดเหล่านีด้ งั ออกมาจากจิตอันว่างเปล่าแล้วก็ผา่ นออก
มาทางปาก
“โยมโชคดีมากทีเ่ คยถูกท�ำร้าย”
อาตมารู้สึกตกใจอย่างมากกับสิ่งที่พูดออกไป แต่ผู้
หญิงที่นั่งอยู่ตรงหน้าอาตมานั้นรู้สึกตกตะลึงยิ่งกว่า ค�ำพูด
เหล่านั้นไม่ได้มีการถูกไตร่ตรองไว้ล่วงหน้า มันออกมาเอง
จากก้นบึง้ ของจิตใจอันเงียบสงบของอาตมา ซึง่ อาตมาเข้าใจ
ค�ำพูดเหล่านัน้ ได้ในทันที จึงกล่าวกับเธอว่า
“อาตมาไม่มีทางที่จะเข้าใจในสิ่งที่โยมได้ประสบมา
หรือเข้าใจความรูส้ กึ ของโยม แต่สงิ่ ทีอ่ าตมามองเห็นก็คอื จิต
วิญญาณอันเข้มแข็งภายในใจของโยม โยมจะสามารถหาทาง
เอาชนะความรูส้ กึ อันสยดสยองนีไ้ ด้เอง และเมือ่ ถึงเวลานัน้
โยมก็จะสามารถพูดอะไรบางอย่าง ซึง่ แม้แต่อาตมาเองก็ไม่
สามารถพูดได้ โยมจะสามารถมองลึกเข้าไปในดวงตาของ
เหยือ่ ทีถ่ กู ท�ำร้ายอีกคนหนึง่ และบอกกับเธอว่า “ฉันเข้าใจว่า
เธอรูส้ กึ อย่างไร เพราะฉันเคยรูส้ กึ เช่นนัน้ มาก่อน” แล้วโยม
ก็ยังสามารถท�ำสิ่งที่ดียิ่งขึ้นกว่านั้นด้วยการบอกวิธีการแก้
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ปัญหาให้แก่เหยือ่ ผูเ้ คราะห์รา้ ยคนนัน้ โดยพูดว่า “จับมือฉัน
ไว้นะ ฉันรูว้ ธิ ที จี่ ะออกไปจากสถานการณ์อนั แสนโหดร้ายนี”้
ซึ่งอาตมาไม่สามารถท�ำอย่างนั้นได้ และนั่นคือสิ่งที่อาตมา
ต้องการจะบอกเมื่อพูดว่า ‘โยมโชคดีมากที่เคยถูกท�ำร้าย’
เพราะโยมจะสามารถช่วยเหลือคนอื่นๆ ได้อีกมากมายที
เดียว”
หญิงผู้เคราะห์ร้ายคนนั้นเข้าใจ บางครั้งค�ำพูดของ
อาตมานัน้ ก็สามารถท�ำให้ประสบการณ์อนั เลวร้ายทีเ่ กิดขึน้
กลายเป็นสิ่งที่มีความหมาย และมอบหมายภาระหน้าที่อัน
ส�ำคัญให้เธอปฏิบัติ ซึ่งไม่ใช่เพื่อประโยชน์ต่อตัวเธอเอง
เท่านัน้ แต่มนั เป็นการท�ำให้คนอืน่ ๆ อีกมากมายรูส้ กึ สบายใจ
ขึน้ ด้วย
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๗๐
เจ้าชายกบ
- การปลูกฝัง -

กาลครัง้ หนึง่ ในฤดูหนาว หญิงสาวผูย้ ากจนในชุดเสือ้ ผ้าที่
เก่าราวกับผ้าขีร้ วิ้ ก�ำลังเก็บฟืนอยูใ่ นป่าทีป่ กคลุมไปด้วย
หิมะ เพือ่ ช่วยให้กระท่อมเล็กๆ อันหนาวเย็นอบอุน่ ขึน้ เธอ
มองเห็นกบทีน่ า่ เกลียดทีส่ ดุ ตัวหนึง่ เท่าทีเ่ คยเห็นมา หลบ
อยูท่ กี่ งิ่ ไม้เล็กๆ ทีก่ องอยูบ่ นพืน้ ดิน “ว้าย” เธอร้องเสียง
หลง “ฉันอยากจะอ้วก”
แล้วเจ้ากบประหลาดตัวนัน้ ก็พดู ว่า “ได้โปรดอย่าเพิง่
อ้วกเลย มาช่วยผมก่อนเถอะ ผมเป็นเด็กผูช้ ายโชคร้ายทีถ่ กู
แม่มดชั่วช้าสาปให้เป็นกบเพราะไม่ชอบเสียงดนตรีของผม
จูบผมที แล้วค�ำสาปก็จะเสื่อมคลายลง และเพื่อเป็นการ
ตอบแทน ผมจะท�ำให้คณ
ุ มัง่ คัง่ ร�ำ่ รวยและยอมเป็นทาสรับใช้

คุณตลอดไป”
ดังนั้น เด็กสาวผู้น่าสงสารก็หลับตาและจูบเจ้ากบตัว
นัน้
เจ้ากบตัวนั้นไม่ได้กลายเป็นเจ้าชาย เพราะว่าสมัยนี้
ราชนิกุลทั้งหลายมีองค์รักษ์คุ้มกันมากเกินไปจนกระทั่ง
บรรดาแม่มดชั่วร้ายไม่สามารถเข้ามาใกล้พอที่จะร่ายเวทย์
มนต์ใส่ได้ แต่มันเป็นอะไรที่ดียิ่งกว่านั้น เจ้ากบตัวนั้นได้
กลายร่างเป็นนักร้องเพลงป๊อปที่มีชื่อเสียงคนหนึ่งหน้าตา
หล่อกว่าจัสติน บีเบ้อร์ (Justin Bieber) เสียอีกแต่กร็ ำ�่ รวย
พอๆ กัน เขาและเธอได้เริม่ มีสายสัมพันธ์ตอ่ กันและตอนนีก้ ็
ใช้ ชี วิ ต ร่ ว มกั น อย่ า งมี ค วามสุ ข ตราบนิ จ นิ รั น ดรอยู ่ ใ น
คฤหาสน์ทรี่ มิ หาดมาลิบู
เรื่องเล่าพวกนี้เป็นนิยายหลอกเด็กปรัมปราซึ่งมีการ
หักมุมเล็กๆ น้อยๆ แต่ความหมายของมันคืออะไร
ในปัจจุบนั นีม้ ี ‘เจ้ากบน่าขยะแขยง’ อยูม่ ากมาย แม่
สามี / แม่ยายของโยมก็อาจจะเป็นหนึ่งในคนเหล่านั้น ถ้า
โยมลองเรียงตัวอักษรค�ำว่า ‘mother-in-law (แม่สามี /
แม่ยาย)’ เสียใหม่ ก็จะได้คำ� ใหม่วา่ ‘Hitler-woman (ฮิตเล่อร์
หญิง)’
ดังนัน้ โยมจะ ‘จูบ’ เจ้ากบน่าขยะแขยงแบบเดียวกับ
แม่สามี / แม่ยายหัวโบราณของโยมได้อย่างไรกัน
ภรรยาสาวชาวพุทธคนหนึ่งไม่ค่อยลงรอยกับแม่ของ
สามีแม้วา่ เธอจะพยายามอย่างไร ไม่วา่ ลูกสะใภ้จะพูดหรือท�ำ
อะไรก็ไม่เคยถูกใจสักอย่าง คุณแม่สามีจะคอยจับผิดเธออยู่
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ตลอดเวลา ซึง่ มันท�ำให้ภรรยาสาวคนนัน้ แทบคลัง่
ลูกสะใภ้พยายามฝึกท�ำสมาธิ แต่กไ็ ม่ได้ชว่ ยอะไร
เธอจึงพยายามแผ่เมตตาให้กับคุณแม่สามีทุกเช้าและ
เย็น แต่กไ็ ม่ได้ชว่ ยอะไรเลย
ต่อมาเธอพยายามสวดมนต์ แต่มนั ไม่ได้ชว่ ยอะไรเช่น
กัน
เนื่องจากภรรยาสาวคนนั้นนับถือศาสนาพุทธนิกาย
มหายาน เธอจึงมักสวดมนต์ขอพรต่อองค์เจ้าแม่กวนอิม ซึง่
เป็นเทพเจ้าแห่งความเมตตา ดังนัน้ เช้าตรูว่ นั หนึง่ เธอจึงสวด
มนต์ขอพรจากท่าน
เธอรูส้ กึ เพลียมากจากความวิตกกังวลเรือ่ งคุณแม่สามี
เธอจึงเผลอหลับไปในขณะทีก่ ำ� ลังสวดมนต์ แล้วเธอก็ฝนั ถึง
องค์เจ้าแม่กวนอิม เธอฝันเห็นเทพเจ้าแห่งความเมตตาในชุด
สีขาวอันพลิว้ ไหวและทรงถือแจกันแห่งความเมตตา แต่เมือ่
เธอมองดูพระพักตร์ขององค์เจ้าแม่กวนอิมนัน้ เธอต้องตกใจ
สุดขีด เพราะพระพักตร์ที่เห็นนั้นไม่เหมือนกับพระพักตร์
ปกติทวั่ ไปทีเ่ ธอเคยเห็นตามรูปปัน้ ขององค์เจ้าแม่กวนอิมทัง้
หลายที่ประดิษฐานอยู่ในวัด แต่กลับกลายเป็นใบหน้าของ
คุณแม่สามีของเธอ
มันเป็นนิมติ หมายอย่างหนึง่ ทีท่ ำ� ให้จากวันนัน้ เป็นต้น
มา ภรรยาสาวคนนัน้ ถือเสมือนว่าคุณแม่สามีผเู้ ข้าใจยากนัน้
เป็นร่างทีแ่ ปลงมาของเทพเจ้าแห่งความเมตตา
ด้วยการเปลี่ยนแปลงในจิตใจต่อสิ่งที่เธอมีต่อคุณแม่
สามี ท�ำให้เธอได้รบั ผลด้านลบลดลง คุณแม่สามีเริม่ ชอบลูก
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สะใภ้ และในไม่ชา้ พวกเธอก็กลายเป็นคูห่ กู นั
นัน่ คือวิธหี นึง่ ของการจูบเจ้ากบน่าขยะแขยงเพือ่ ท�ำให้
เวทมนตร์อนั ชัว่ ร้ายเสือ่ มคลายลง เพราะความเคารพนับถือ
ทีโ่ ยมมีตอ่ ผูอ้ นื่ จะเป็นสิง่ ทีย่ อ้ นกลับคืนมาสูโ่ ยมเช่นกัน
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๗๑
สิง่ ทีไ่ ม่ตอ้ งขอ
- การไตร่ตรอง -

นานมาแล้ว ได้เกิดน�้ำท่วมครั้งใหญ่ขึ้นในรัฐควีนส์แลนด์
พระสงฆ์รปู หนึง่ ได้เกาะอยูบ่ นหลังคาโบสถ์ของท่าน ระดับ
น�้ำก�ำลังเพิ่มสูงขึ้นตอนที่เรือของหน่วยกู้ภัยมาช่วยชีวิต
ท่านไว้ “กระโดดลงมาในเรือเลยครับหลวงพ่อ” คนขับเรือ
กล่าวด้วยความเคารพ “พวกเรามาช่วยหลวงพ่อแล้ว
ครับ”
“ไม่ตอ้ งช่วย” พระสงฆ์รปู นัน้ ตอบ “อาตมาเป็นสาวก
ขององค์เจ้าแม่กวนอิม เทพเจ้าแห่งความเมตตา อาตมาเชือ่
มัน่ ในองค์เจ้าแม่ เจ้าแม่จะต้องช่วยให้อาตมาปลอดภัย พวก
โยมกลับไปเถอะ”
พระสงฆ์รปู นัน้ ไม่ยอมรับการช่วยเหลือจากหน่วยกูภ้ ยั

จนกระทัง่ เรือกูภ้ ยั ล�ำนัน้ ไม่สามารถรอต่อไปได้อกี เพราะต้อง
ไปช่วยคนอืน่ ๆ
ระดับน�ำ้ เริม่ สูงขึน้ อีก พระสงฆ์รปู นัน้ ก�ำลังเกาะอยูบ่ น
ช่อฟ้าของหลังคาโบสถ์ขณะทีเ่ รือล�ำทีส่ องมาถึง
“หลวงพ่อครับ” พวกหน่วยกู้ภัยตะโกน “ท่านเป็น
พระสงฆ์ที่น่าเคารพนับถือ พวกเรารู้สึกซาบซึ้งในความ
ศรัทธาของท่าน หลวงพ่อกระโดดลงมาในเรือเถอะครับ
ระดับน�ำ้ ก�ำลังสูงขึน้ มาเรือ่ ยๆ แล้วนะครับ”
“ไม่ไป” พระสงฆ์รูปนั้นตอบ “นี่เป็นการทดสอบ
ศรัทธาของอาตมา อาตมาสวดมนต์ขอพรจากองค์เจ้าแม่
กวนอิมมาตลอดชีวติ พระองค์จะต้องไม่ทำ� ให้อาตมาผิดหวัง
องค์เจ้าแม่กวนอิมจะช่วยชีวิตอาตมาเอง พวกโยมไปเสีย
เถอะ”
ไม่ว่าเจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัยจะพูดอย่างไร พระสงฆ์รูป
นัน้ ก็ไม่ยอมกระโดดลงมาในเรือ ดังนัน้ พวกเขาจึงจากไป
ระดับน�้ำสูงขึ้นอีก และพระสงฆ์รูปนั้นก�ำลังยึดเสา
อากาศทีวีของวัดไว้แน่น ตอนที่เฮลิคอปเตอร์บินมาถึงและ
หย่อนบันไดเชือกลงมา
“หลวงพ่อครับ” พวกเขาตะโกนผ่านโทรโข่งลงมา “นี่
เป็นโอกาสสุดท้ายแล้วนะครับ ท่านได้พิสูจน์ความศรัทธา
ของท่านแล้ว ตอนนีข้ อให้ทา่ นจับบันไดไว้ให้แน่น เราจะดึง
หลวงพ่อขึ้นมาจะได้ไม่เป็นอันตรายนะครับ ระดับน�้ำก�ำลัง
สูงขึน้ เรือ่ ยๆ แล้วครับ”
“อาตมาจะต้องบอกพวกโยมอีกกี่ครั้งกันนะ” พระ
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สงฆ์ผสู้ งบนิง่ ตะโกนด้วยความหงุดหงิด “องค์เจ้าแม่กวนอิม
จะช่วยชีวติ อาตมา อาตมาศรัทธาในองค์เจ้าแม่กวนอิม พวก
โยมไปเสียเถอะ”
พระสงฆ์ผกู้ ล้าหาญปฏิเสธทีจ่ ะคว้าบันไดเชือกเพือ่ ให้
หน่วยกู้ภัยช่วยชีวิต โยมคงรู้ว่าเกิดอะไรขึ้น ในเวลาต่อมา
ระดับน�้ำสูงขึ้น และพระสงฆ์รูปนั้นก็จมน�้ำตาย
เมือ่ พระสงฆ์รปู นัน้ ขึน้ ไปบนสวรรค์ ท่านรูส้ กึ โกรธมาก
ท่านตามหาองค์เจ้าแม่กวนอิม เทพเจ้าแห่งความเมตตา เมือ่
ท่านได้พบกับองค์เจ้าแม่ ท่านก็กล่าวแสดงความไม่พอใจต่อ
พระองค์
“อาตมามีศรัทธาต่อพระองค์อย่างยิ่ง แต่พระองค์
ท�ำให้อาตมาผิดหวัง อาตมาเฝ้าบอกกับผู้คนที่ไม่มีความ
ศรัทธาเหล่านัน้ ว่าพระองค์จะช่วยชีวติ อาตมา แต่พระองค์ก็
ไม่ชว่ ย อาตมารูส้ กึ เสียหน้า ผิดหวัง และหมดสิน้ ทุกอย่างใน
ชีวิต ท�ำไมพระองค์จึงไม่ท�ำอะไรสักอย่างเพื่อช่วยชีวิต
อาตมา”
องค์เจ้าแม่กวนอิมทรงยิม้ อย่างอ่อนโยนให้แก่พระสงฆ์
ซึง่ เพิง่ จมน�ำ้ มา และทรงกล่าวตอบอย่างอ่อนโยนว่า “หลวง
พ่อหมายความว่าอย่างไรทีบ่ อกว่าข้าไม่ยอมท�ำอะไรเพือ่ ช่วย
ชีวติ ท่าน ข้าไม่ได้สง่ เรือสองล�ำกับเฮลิคอปเตอร์อกี หนึง่ ล�ำไป
หาท่านหรอกหรือ”
คราวนี้ โยมคงเข้าใจถึงสิง่ ทีไ่ ม่ตอ้ งอธิษฐานขอแล้วนะ
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๗๒
คนตาบอด
น�ำคนตาบอด
- การไตร่ตรอง เมื่อไม่นานมานี้ วัดที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งในแถบเทือกเขา
ทางภาคเหนือของอินเดีย ซึ่งเป็นที่รู้จักกันดีในเรื่องของ
พระสงฆ์ทสี่ ำ� เร็จมรรคผลขัน้ สูงหลายรูป ได้มกี ารเลือกตัง้
เจ้าอาวาสรูปใหม่ เพือ่ เป็นผูน้ ำ� ของพวกเขา และเนือ่ งจาก
ก�ำลังใกล้จะถึงฤดูหนาว บรรดาพระสงฆ์หนุม่ จึงถามพระ
อาจารย์รูปใหม่ของพวกท่านว่าฤดูหนาวปีนี้จะมีอากาศ
หนาวจัดหรือเย็นสบาย
ฌานสมาธิของท่านผูน้ ำ� รูปใหม่นนั้ ยังไม่ได้พฒ
ั นามาก
พอที่จะสามารถพยากรณ์สภาพอากาศในอนาคตได้ แต่
อย่างไรก็ตาม เพือ่ ความไม่ประมาทและสร้างความประทับใจ

ให้แก่บรรดาสานุศษิ ย์ของท่าน ท่านจึงบอกว่าปีนอี้ ากาศจะ
หนาวจัด จึงขอให้พระสงฆ์ทกุ รูปเก็บสะสมไม้ฟนื ไว้ให้มากๆ
สองสามวั น ต่ อ มา ท่ า นคิ ด ขึ้ น มาได้ ว ่ า ท่ า นน่ า จะ
โทรศัพท์ไปที่สถานีอุตุนิยมวิทยาประจ�ำท้องถิ่นและขอพูด
สายกับศาสตราจารย์ดา้ นอุตนุ ยิ มวิทยา ซึง่ บังเอิญเป็นผูท้ รง
คุ ณ วุ ฒิ สู ง สุ ด จากมหาวิ ท ยาลั ย ออกซ์ ฟ อร์ ด (Oxford
University) “ท่านศาสตราจารย์” ผูส้ อบถามนิรนามกล่าว
“ฤดูหนาวปีนจี้ ะมีอากาศหนาวไหม”
“สัญญาณต่างๆ ได้แสดงให้เห็นว่า ฤดูหนาวปีนี้จะ
หนาวเย็นมากครับ” ศาสตราจารย์ดา้ นอุตนุ ยิ มวิทยากล่าว
เมื่อได้รับค�ำตอบเช่นนั้น ท่านเจ้าอาวาสจึงสั่งให้พระ
สงฆ์ทงั้ หลายเก็บไม้ฟนื ให้มากขึน้ กว่าเดิมในวันต่อมา
อีกหนึ่งอาทิตย์ต่อมา ท่านเจ้าอาวาสก็โทรศัพท์ไปที่
สถานีอุตุนิยมวิทยา โดยท�ำเป็นผู้สอบถามนิรนามอีกครั้ง
“ท่านศาสตราจารย์ สภาพอากาศยังมีทา่ ทีจะท�ำให้ฤดูหนาว
ปีนมี้ อี ากาศหนาวเย็นมากตามทีท่ า่ นได้พยากรณ์ไว้เมือ่ คราว
ทีแ่ ล้วอยูห่ รือเปล่า”
“สัญญาณต่างๆ นั้นดูเลวร้ายลงด้วยครับ” ท่าน
ศาสตราจารย์ตอบ “ดูเหมือนว่าปีนอี้ ากาศจะหนาวจัดมาก
เลยนะครับ”
ในเช้าวันต่อมา ท่านเจ้าอาวาสจึงประกาศให้พระ
ลูกวัดเก็บรวบรวมไม้ฟนื ให้ได้มากทีส่ ดุ เท่าทีจ่ ะท�ำได้ เพราะ
ท่านได้หยั่งรู้เหตุการณ์ล่วงหน้าว่าฤดูหนาวปีนี้จะมีอากาศ
หนาวเย็นทีส่ ดุ เท่าทีเ่ คยเกิดขึน้ ในบริเวณเทือกเขาแห่งนี้
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เมื่อท่านเจ้าอาวาสรู้สึกว่าท่านชักจะท�ำอะไรเกินเลย
ไปเสียแล้ว และถ้าทุกอย่างไม่ได้เป็นอย่างที่คิด ท่านคงจะ
ต้องเสียชื่อเสียงอย่างมาก ท่านเจ้าอาวาสจึงโทรศัพท์ไปหา
หัวหน้าสถานีอุตุนิยมวิทยาประจ�ำท้องถิ่นอีกครั้ง “ท่าน
ศาสตราจารย์ ท่านแน่ใจนะว่าสัญญาณต่างๆ ท�ำให้พยากรณ์
ได้วา่ ฤดูหนาวปีนจี้ ะหนาวจัดมาก”
“แน่นอนอย่างยิง่ ครับ” ท่านศาสตราจารย์ตอบ “อัน
ที่จริง สัญญาณต่างๆ ก�ำลังเลวร้ายลงอีกในวันนี้ และดู
เหมือนว่าฤดูหนาวปีนจี้ ะหนาวจัดมากจริงๆ ครับ”
“ท�ำไมท่านจึงแน่ใจมากขนาดนัน้ ” ผูส้ อบถามนิรนาม
กล่าว
“ก็เพราะว่า” ท่านศาสตราจารย์ผู้คงแก่เรียนกล่าว
ตอบ “พระสงฆ์ผู้ศักดิ์สิทธิ์ทั้งหมดในวัดประจ�ำท้องถิ่นของ
เราก�ำลังพากันเก็บรวบรวมฟืนกันอย่างโกลาหลเลยนะสิ
ครับ”
เพื่อนคนที่ส่งเรื่องเล่านี้มาให้อาตมาบอกว่า เรื่องนี้
สามารถน�ำมาเปรียบเทียบได้กับการด�ำเนินงานของตลาด
หุน้ บางทีมนั อาจจะเป็นจริงอย่างทีเ่ ขาพูดก็ได้
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๗๓
ช้างนิสยั ไม่ดี
- การปลูกฝัง -

สวนสัตว์ท้องถิ่นแห่งหนึ่งมีช้างพังที่สุภาพนุ่มนวลเชือก
หนึง่ ชือ่ เอ็ลลี่ มันยินดีให้พวกเด็กเล็กๆ ลูบคล�ำงวงยาวๆ
ของมัน หรือให้พวกเขานัง่ บนหลังอันแข็งแรงของมันแล้ว
พาเดินไปรอบๆ เพราะความจริงแล้วมันชอบให้คนมา
สนใจ ถึงแม้วา่ บางครัง้ มันจะเคยฝันถึงป่าอันหนาทึบทีม่ นั
อยูม่ าตัง้ แต่เกิด และได้วงิ่ เล่นไปทัว่ ๆ อย่างมีเป็นอิสระ แต่
มันก็ยังจ�ำตอนที่เกือบจะถูกเหล่านายพรานฆ่า และช่วง
เวลาที่ต้องหิวโหยเพราะไม่สามารถหาอาหารกินได้ ชีวิต
ในสวนสัตว์เป็นชีวิตที่สะดวกสบาย มีอาหารเอร็ดอร่อย
มากมาย มีหมอคอยดูแล และมีคอกทีป่ รับอากาศเย็นฉ�ำ่
ซึง่ มันเข้าไปหลบความร้อนในระหว่างวันได้ มันเป็นช้างที่

มีความสุขมาก
วันหนึง่ เมือ่ เด็กนักเรียนกลุม่ หนึง่ ก�ำลังหยอกล้อเอ็ลลี่
อยู่ข้างๆ ใบหู เอ็ลลี่ก็พ่นน�้ำออกมาจากงวงใส่เด็กนักเรียน
เหล่านัน้ รวมทัง้ ครูของพวกเขาจนเปียกโชก เวลาต่อมา ขณะ
ที่ ค นดู แ ลเอ็ ล ลี่ ก� ำ ลั ง เก็ บ กวาดขี้ ช ้ า งออกจากคอกเพื่ อ
ท�ำความสะอาด มันได้ผลักคนดูแลคนนั้นล้มหัวทิ่มเข้าไปที่
กองขีช้ า้ งกองใหญ่มาก เอ็ลลีเ่ ริม่ กลายเป็นช้างนิสยั ไม่ดี และ
ในเวลาอีกไม่นานมันก็ขว้างปาผลไม้เน่าเสียใส่นักท่องเที่ยว
ทีม่ าดูมนั รวมทัง้ ไม่ยอมให้เด็กๆ เข้าใกล้มนั แม้แต่นอ้ ย
หัวหน้าสวนสัตว์ได้เชิญสัตวแพทย์มาตรวจดูว่าเอ็ลลี่
ป่วยเป็นโรคอะไร จึงท�ำให้มันกลายเป็นช้างที่นิสัยไม่ดี แต่
สัตวแพทย์ก็ไม่พบอาการป่วยใดๆ ต่อมาพวกเขาจึงลองให้
นักจิตวิทยาช้างมาตรวจดู ซึง่ เขาได้แนะน�ำว่าเอ็ลลีน่ า่ จะอยู่
ในช่วงวัยทอง เพียงเพราะเขาเห็นว่าเอ็ลลี่เป็นช้างเพศเมีย
แต่สตั วแพทย์กต็ ดั ประเด็นนัน้ ทิง้ ไปในเวลาต่อมา ขณะเดียว
กันเอ็ลลีก่ ม็ อี ารมณ์ฉนุ เฉียวมากขึน้ เรือ่ ยๆ
ต่อมา มีคนแนะน�ำว่าเอ็ลลี่ อาจโดนวิญญาณร้ายเข้า
สิง ดังนัน้ พวกเขาจึงนิมนต์พระสงฆ์มาช่วย
มีพระสงฆ์ผปู้ ฏิบตั ดิ ปี ฏิบตั ชิ อบรูปหนึง่ ท่านสามารถ
มาที่ ส วนสั ต ว์ ไ ด้ เ ฉพาะในช่ ว งเย็ น หลั ง จากเสร็ จ สิ้ น การ
ท�ำวัตรปฏิบัติตามปกติแล้วเท่านั้น ดังนั้น ช่วงเย็นวันหนึ่ง
หลังจากที่สวนสัตว์ปิดแล้ว พระสงฆ์รูปนั้นก็นั่งสมาธิอยู่ใน
ความมืดตามล�ำพังทีด่ า้ นนอกของคอกของเอ็ลลี่
ตอนประมาณห้าทุม่ การท�ำสมาธิของพระสงฆ์รปู นัน้
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ถูกรบกวนด้วยเสียงกระซิบทีฟ่ งั ดูอนั ตราย และเสียงหัวเราะ
แบบภูตผีปีศาจ นั่นเป็นเสียงผีหรือนี่ หรือจะเป็นเสียงของ
พวกค้างคาวดูดเลือด เสียงเหล่านั้นดังมาจากหลังคอกของ
เอ็ลลีน่ นั่ เอง
พระสงฆ์รูปนั้นหยุดพักการท�ำสมาธิชั่วคราวและเดิน
ออกไปส�ำรวจดู ท่านเห็นร้านขายต้นไม้แห่งหนึ่งที่อยู่ด้าน
หลังของสวนสัตว์ และที่ลานหลังร้านซึ่งอยู่ติดกับด้านหลัง
ของคอกที่เอ็ลลี่ก�ำลังนอนหลับอยู่ มีกลุ่มมิจฉาชีพทั้งชาย
และหญิงก�ำลังมารวมตัวกันอย่างลับๆ พระสงฆ์รปู นัน้ ค่อยๆ
ย่องเข้าไปใกล้จนได้ยินว่า พวกมันคือคนขายยาเสพติดที่
ก�ำลังปรึกษาหารือกันเรือ่ งธุรกิจอันชัว่ ช้าของพวกมันในช่วง
เย็ น ไอ้ พ วกคนขายยาเสพติดก�ำลังปรึกษากั น เรื่ อ งการ
ลงโทษอันโหดเหี้ยมที่พวกมันกระท�ำต่อคนที่ติดเงินค่ายา
เสพติด นีเ่ อง ทีเ่ ป็นสาเหตุของนิสยั ทีเ่ ปลีย่ นไปของเอลลี่
ในค�ำ่ วันต่อมา ต�ำรวจมาดักรอพวกคนขายยาเสพติด
และจับพวกมันได้ทงั้ หมด ส่วนพืน้ ทีท่ พี่ วกคนขายยาเสพติด
เคยใช้ประชุมกันนัน้ พระสงฆ์รปู นัน้ ก็ได้จดั เป็นสถานทีใ่ ช้ใน
การนัง่ สมาธิแก่บรรดาผูเ้ ลือ่ มใสท่าน และสนทนาธรรมเกีย่ ว
กับเรือ่ งความเมตตาและความเอือ้ เฟือ้ เผือ่ แผ่ทงั้ ในอดีตและ
อนาคต รวมทั้งการให้อภัยแก่บุคคลที่ท�ำให้พวกเขาผิดหวัง
และยังได้ร่วมกันสวดบทแผ่เมตตาให้แก่ผู้คนทั่วโลกและแก่
สิง่ มีชวี ติ ทัง้ ปวง โดยเฉพาะอย่างยิง่ แก่ชา้ ง
เอ็ลลี่เริ่มกลับมาเป็นช้างที่มีเมตตาและโอบอ้อมอารี
ยิง่ ขึน้ หลังจากนัน้ อีกสองสามวันมันก็กลับไปเป็นช้างทีน่ า่ รัก
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เหมือนเดิมและก็เล่นกับเด็กๆ อย่างสนุกสนาน แม้แต่กบั เด็ก
เกเรทีส่ ดุ
นิทานเรื่องนี้ได้ดัดแปลงมาจากนิทานชาดกเก่าแก่
เรื่องหนึ่ง ซึ่งแสดงให้เห็นว่าแม้แต่สัตว์ก็สามารถได้รับ
อิทธิพลจากพฤติกรรมของคนอืน่ ได้ ดังนัน้ ถ้าโยมมีคสู่ มรสที่
มีอารมณ์หงุดหงิดตลอดทั้งวัน หรือมีลูกชายหรือลูกสาววัย
รุน่ ทีก่ ำ� ลังท�ำให้โยมปวดหัว ก็ให้จบั คนเหล่านัน้ มาเข้าวัดสัก
สองสามวัน ถ้าพวกเขาไม่เปลีย่ นเป็นคนนุม่ นวลใจดีมเี มตตา
เหมือนกับพระสงฆ์แล้วละก็ บางทีพระสงฆ์ก็อาจจะกลาย
เป็นคนทีม่ อี ารมณ์หงุดหงิดเหมือนพวกเขาก็ได้

ชวนม่วนชื่น ๒ 243

๗๔
การพนัน

- การปลูกฝัง -

เพือ่ นคนหนึง่ ของอาตมาก�ำลังพักผ่อนอยูท่ บี่ า้ น ตอนทีเ่ ขา
ได้ยินเสียงที่ไม่คุ้นหู “หวัดดี หวัดดี” แต่เมื่อเขามองดู
รอบๆ ก็ไม่เห็นใครเลย “หวัดดี หวัดดี” เขาได้ยินเสียง
เรียกอีกครั้ง แต่ประตูและหน้าต่างบ้านก็ปิดหมด ดังนั้น
เขาจึงคิดว่าเขาคงจะหูแว่วไปเอง
“หวัดดี หวัดดี” เขาได้ยนิ เสียงเรียกเป็นครัง้ ทีส่ าม ที่
ดังและชัดเจนมากจนแน่ใจว่าไม่มที างจะหูแว่วแน่ๆ
“หวัดดี ไปเทีย่ วบ่อนคาสิโนสิ” เสียงนัน้ กล่าว
มั น คงไม่ ใช่ ทุ ก วั น ที่ ใ ครจะได้ รั บ ความช่ ว ยเหลื อ
ทางการเงินจากสิ่งเหนือธรรมชาติ ดังนั้น เขาจึงรีบแต่งตัว
หยิบเงินสดติดตัวไปจ�ำนวนหนึง่ แล้วก็ไปทีบ่ อ่ นคาสิโน ขณะ

ทีเ่ ขาเดินเข้าไปในบริเวณบ่อนการพนันทีต่ กแต่งด้วยสีสนั อัน
สะดุดตา เขาก็ได้ยินเสียงสวรรค์พูดขึ้นอีกครั้ง “ไปที่โต๊ะรู
เลทท์ ไปทีโ่ ต๊ะรูเลทท์” ดังนัน้ เขาจึงเดินไปทีโ่ ต๊ะรูเลทท์
“วางเงิน 100 เหรียญลงไปทีช่ อ่ งหมายเลข 6 วางเงิน
100 เหรียญลงไปทีช่ อ่ งหมายเลข 6” ดังนัน้ เขาก็วางเงิน
100 เหรียญลงไปทีช่ อ่ งหมายเลข 6
เจ้ า มื อ หมุ น วงล้ อ แล้ ว ก็ โ ยนลู ก บอลเล็ ก ๆ ลงไป
ลูกบอลลูกนัน้ ตกลงไปทีช่ อ่ งหมายเลข 6 “ไชโย” เขาได้ยนิ
เสียงลึกลับนัน้ ส่งเสียงร้อง
“วางเงินทีไ่ ด้มาทัง้ หมดทีช่ อ่ งหมายเลข 17 วางเงินที่
ได้มาทัง้ หมดทีช่ อ่ งหมายเลข 17” เสียงนัน้ กล่าว ดังนัน้ เขา
จึงวางเงินทัง้ หมดทีช่ อ่ งหมายเลข 17
เจ้ า มื อ หมุ น วงล้ อ แล้ ว ก็ โ ยนลู ก บอลเล็ ก ๆ ลงไป
ลูกบอลลูกนัน้ ตกลงไปทีช่ อ่ งหมายเลข 17 “วูฮ้ ”ู้ เขาได้ยนิ
เสียงลึกลับร้องด้วยความยินดี
“วางเงินทัง้ หมดทีช่ อ่ งหมายเลข 23 วางเงินทัง้ หมด
ที่ช่องหมายเลข 23” ดังนั้น เขาจึงวางเงินที่มีจ�ำนวนกว่า
หนึง่ แสนเหรียญลงไปทีช่ อ่ งหมายเลข 23
เจ้ า มื อ หมุ น วงล้ อ อี ก ครั้ ง แล้ ว ก็ โ ยนลู ก บอลลงไป
ลูกบอลลูกนัน้ ตกลงไปทีช่ อ่ งหมายเลข 23 จากนัน้ ก็กระเด้ง
ไปทีช่ อ่ งหมายเลข 24 แล้วก็หยุดอยูใ่ นช่องนัน้ เพือ่ นของ
อาตมาเสียเงินหมดตัว จากนัน้ เขาก็ได้ยนิ เสียงมหัศจรรย์พดู
อย่างชัดเจนว่า “ขอโทษนะ ขอโทษจริงๆ”
แม้แต่เสียงมหัศจรรย์ยงั ท�ำผิดได้ ดังนัน้ อย่าไว้ใจใคร
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เรือ่ งแบบนีอ้ กี
คนมากมายเล่นพนันเพราะว่า พวกเขาคิดอย่างโง่เขลา
ว่าการได้ยนิ เสียงมหัศจรรย์ การสวดอธิษฐานตามโบสถ์หรือ
วัด หรือการให้สญ
ั ญาต่างๆ เช่น “ลูกจะยอมเลิกสูบบุหรีถ่ า้
ลูกเล่นพนันชนะ” จะช่วยให้พวกเขาชนะการพนันได้ โยมไม่
ได้แตกต่างไปจากคนทัว่ ๆ ไป โยมไม่มที างเอาชนะการพนัน
ได้ การพนันต่างหากทีช่ นะโยม
เหมือนกับคนที่ชอบเชียร์ฟุตบอล ขณะที่นั่งดูการ
แข่งขันคู่ส�ำคัญทางทีวีอยู่ที่บ้านและร้องตะโกนว่า “ส่งลูก
เลย ยิงเลย เร็วๆ” พวกเขาคิดว่า จะท�ำให้เกมเปลีย่ นไปได้
ด้วยการร้องตะโกน แต่ถา้ ลองคิดดูอย่างมีเหตุผล โยมก�ำลัง
ตะโกนใส่โทรทัศน์ แต่นักกีฬาเหล่านั้นอยู่ไกลออกไปเป็น
ร้อยๆ ไมล์และไม่มที างได้ยนิ เสียงของโยม เสียงเชียร์ของโยม
นัน้ ไร้ประโยชน์ ดังนัน้ จงนัง่ ลง และหุบปาก
เช่นเดียวกับนักพนันที่ชอบร้องตะโกนอยู่ที่ตู้สล๊อต
แมชชีน “ออกมาสิ ออกมาสิ” ตูเ้ ล่นพนันหยอดเหรียญพวก
นัน้ ไม่มหี ู มันไม่มวี นั ได้ยนิ ค�ำอ้อนวอนของโยม โยมไม่มพี ลัง
อ�ำนาจทีจ่ ะชนะการพนันได้ เมือ่ โยมละทิง้ ความคิดทีว่ า่ โยม
นั้นแตกต่างจากคนอื่นๆ และเข้าใจว่าไม่มีใครสามารถ
เอาชนะการพนันได้ เมือ่ นัน้ โยมก็จะเลิกเล่นการพนันได้
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๗๕

พระสงฆ์และภิกษุณี
มักมีโชคเรือ่ งการพนัน
- การปลูกฝัง -

อาตมาไม่เข้าใจว่าท�ำไม แต่ดูเหมือนว่าพระสงฆ์และ
ภิกษุณใี นศาสนาพุทธจะมีโชคเรือ่ งการพนัน และนีอ่ าจจะ
เป็นเหตุผลว่าท�ำไมพวกท่านจึงไม่ได้รบั อนุญาตให้เล่นการ
พนัน
ภิกษุณีในพุทธศาสนาผู้มีชื่อเสียงท่านหนึ่ง เพิ่งจะ
เสร็จสิ้นการสอนท�ำสมาธิในสหราชอาณาจักร และได้หยุด
พั ก ฉั น อาหารกลางวั น ในระหว่ า งเดิ น ทางไปสนามบิ น
ฮีทโธรว์ โดยร้านอาหารทีท่ า่ นและผูต้ ดิ ตามได้เลือกทีจ่ ะทาน
อาหารกันนัน้ อยูต่ ดิ กับผับแบบอังกฤษแห่งหนึง่ ซึง่ การเข้าไป
ทานอาหารในร้านแห่งนั้นจะต้องเดินผ่านผับนี้เข้าไป หลัง

จากทานอาหารเสร็จ คนขับรถต้องการก�ำจัดเศษเหรียญทีม่ ี
อยู่ด้วยการหยอดใส่ตู้เล่นพนันที่บาร์เหล้า เธอได้หยอด
เหรียญสองปอนด์เหรียญหนึง่ ลงไปตอนทีภ่ กิ ษุณเี ดินผ่านมา
“ท่านเป็นผูม้ บี ารมีนะคะ ท่านช่วยโยกมือจับทีต่ นู้ ใี้ ห้
หน่อยสิทา่ น” คนขับรถกล่าว
ในจังหวะนัน้ เอง ภิกษุณรี ปู นัน้ ไม่ได้คดิ อะไรแล้วก็โยก
คันโยกของตู้สล๊อตแมชชีน ลูกล้อทั้งหมดหมุนติ้วก่อนที่จะ
หยุดทีละอัน แจ๊คพ็อท แจ๊คพ็อท แจ๊คพ็อท เสียงกริง่ ทีต่ พู้ นัน
ส่งเสียงดังลัน่ และไฟก็กระพริบไม่หยุด ขณะทีเ่ งินหลายพัน
ปอนด์ไหลออกมาจากตู้นั้น และหล่นลงไปที่จีวรของท่านที่
ได้รบั การตัดเย็บแบบเรียบง่ายนัน่ เอง
ลูกค้าที่อยู่ในผับจ�ำนวนมากเงียบกริบและจ้องมอง
เขม็ง พนักงานประจ�ำบาร์เหล้าหยิบกระดิง่ อันเล็กๆ ขึน้ มา
และสั่นกระดิ่ง จากนั้น เขาก็ประกาศต่อภิกษุณีผู้อยู่ใน
อาการตกตะลึงว่าตามธรรมเนียมปฏิบัติอันยาวนาน หาก
ใครชนะรางวัลแจ๊คพ็อท จะต้องซือ้ เหล้าเลีย้ งทุกๆ คนทีอ่ ยู่
ในบาร์คนละหนึง่ แก้ว
ดังนั้น จึงเป็นครั้งแรกในระยะเวลา 2500 ปีใน
ประวัตศิ าสตร์ของพุทธศาสนา ทีภ่ กิ ษุณใี นพุทธศาสนาได้ซอื้
เหล้าวิสกี้ ยินและโทนิค และเบียร์ให้แก่ลกู ค้าผูม้ คี วามสุขใน
บาร์เหล้าแห่งนัน้
ส่วนเรือ่ งเล่าเกีย่ วกับการพนันของอาตมามีอยูว่ า่ เมือ่
สองสามปีกอ่ นลูกศิษย์คนหนึง่ นิมนต์อาตมาไปท�ำบุญวันเปิด
ร้านใหม่ของเพือ่ น แต่มนั เป็นความผิดพลาดของอาตมาเอง
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ทีไ่ ม่ได้ถามว่าร้านนัน้ เป็นร้านขายอะไร
เมื่ออาตมาเดินทางไปถึงศูนย์การค้าแห่งนั้นในตอน
เช้าตรู่ เพือ่ ท�ำบุญวันเปิดร้าน อาตมาพบว่าร้านแห่งนัน้ เป็น
แผงขายล๊อตเตอรี่ ซึง่ เป็นสินค้าเพียงอย่างเดียวของร้าน มัน
สายเกินไปที่จะปลีกตัวจากการท�ำบุญเปิดร้านนั้น ดังนั้น
อาตมาจึงอวยพรให้แผงขายล๊อตเตอรี่แผงนั้นมีความเจริญ
รุง่ เรืองเช่นเดียวกับทีอ่ าตมาอวยพรให้แก่คลินกิ หมอ
สองปี ต ่ อ มา อาตมาได้ อ ่ า นหนั ง สื อ พิ ม พ์ ฉ บั บ สุ ด
สัปดาห์ ซึ่งมีบทความพิเศษเกี่ยวกับแผงขายล๊อตเตอรี่แผง
นั้ น ที่ มี ชื่ อ เรื่ อ งว่ า ‘ร้ า นขายล๊ อ ตเตอรี่ ที่ โชคดี ที่ สุ ด ใน
ออสเตรเลีย’ แล้วร้านนัน้ อยูท่ ไี่ หนน่ะเหรอ อาตมาจะไม่บอก
หรอกนะ และอาตมาก็จะไม่ไปท�ำบุญวันเปิดร้านขายล๊อต
เตอรีอ่ กี แล้ว
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๗๖
ปาฏิหาริย์
- ฉันทะ -

ในฐานะที่ ไ ด้ รั บ การศึ ก ษาทางด้ า นฟิ สิ ก ส์ เชิ ง ทฤษฎี
(Theoretical Physics) จากมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์มา
ก่อน อาตมาไม่คอ่ ยจะยอมรับเรือ่ งปาฏิหาริยห์ รอก แต่มี
อยูเ่ หตุการณ์หนึง่ ทีอ่ าตมาไม่สามารถหาค�ำอธิบายใดๆ ได้
ในงานฉลองครบรอบสามสิบปีของพุทธสมาคมแห่ง
ออสเตรเลียตะวันตก (Buddhist Society of Western
Australia) ของพวกเรานัน้ เป็นช่วงเวลาทีพ่ วกเราจะฉลอง
ความส�ำเร็จของการเติบโตอย่างต่อเนือ่ งจากจุดเริม่ ต้นเล็กๆ
และแสดงให้เห็นว่าพุทธศาสนาได้เข้ามาถึงออสเตรเลีย
ตะวันตกแล้ว เราได้เช่าสถานที่กลางแจ้งซึ่งอยู่ใจกลางที่สุด
ในศูนย์กลางธุรกิจของเมืองเพิรธ์ ทีเ่ รียกว่า สุพรีม คอร์ท การ์

เด็นส์ (Supreme Court Gardens) และสิง่ ทีท่ ำ� ให้พวกเรา
ต้องประหลาดใจก็คอื สถานทีจ่ ดั งานก็วา่ งในวันนัน้ พอดี พวก
เราได้เช่าพระพุทธรูปสีทองขนาดใหญ่องค์ใหม่มาจากเมือง
ไทยเพือ่ น�ำมาประดิษฐานในงานวันนัน้ ด้วย พวกเรานัน้ ยอม
จ่ายเต็มที่กับค่าใช้จ่ายส�ำหรับการจัดเวที เต็นท์ขนาดใหญ่
อาหารและการบันเทิงต่างๆ พวกเราได้เชิญ ฯพณฯท่าน
ดร.เจฟฟ์ แกลลอป ผู้ว่าการรัฐออสเตรเลียตะวันตก คณะ
เอกอัครราชทูต และแขกผูม้ เี กียรติมากมายมาร่วมงาน ซึง่ ได้
จัดให้มีขึ้นในเย็นวันอาทิตย์ อันเป็นคืนพระจันทร์เต็มดวง
ของเดือนพฤษภาคม และเป็นคืนทีส่ ำ� คัญทีส่ ดุ ในปฏิทนิ ของ
ชาวพุทธ การเตรียมงานดังกล่าวนัน้ มีอปุ สรรคมากมาย แต่
ทุกอย่างก็ผา่ นไปได้ดว้ ยดี
ในเช้าของวันทีจ่ ดั งาน อาตมาตืน่ ขึน้ มาพบว่าฝนก�ำลัง
ตกหนัก พยากรณ์อากาศได้แจ้งว่าสภาพอากาศจะแย่ลงกว่า
เดิม มีการออกประกาศแจ้งเตือนเรือ่ งพายุในเมืองเพิรธ์ และ
คาดว่าพายุดังกล่าวจะมีความรุนแรงสูงสุดในเวลาหนึ่งทุ่ม
ซึง่ เป็นเวลาเดียวกันกับทีง่ านของพวกเราจะเริม่ ขึน้
ขณะทีก่ ำ� ลังจัดเตรียมงานกันอยูต่ ลอดทัง้ วัน พวกเรา
ทุกคนตัวเปียกโชกด้วยสายฝนทีต่ กหนักติดต่อกันตลอดเวลา
ทางหน่วยงานของท่านผู้ว่าการรัฐโทรศัพท์มาหาอาตมาถึง
สามครัง้ เพือ่ สอบถามว่า “งานจะยกเลิกหรือเปล่าครับ มีการ
พยากรณ์วา่ พายุจะพัดรุนแรงขึน้ นะครับ” อาตมาก็ได้ตอบ
ไปเหมือนกันทัง้ สามครัง้ ว่า “ไม่ยกเลิก” เพือ่ นของอาตมาคน
หนึ่งที่ท�ำงานเป็นกะลาสีเรือพาณิชย์มาเกือบทั้งชีวิต ชี้ให้
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อาตมาดูมาตรวัดความกดอากาศที่ลดต�่ำลง และอธิบายให้
ฟังว่า จากประสบการณ์ในการใช้ชวี ติ อยูก่ ลางทะเลมาเกือบ
ทั้งชีวิตนั้น บอกให้เขารู้ว่าจะเกิดพายุอย่างรุนแรงแน่นอน
แม้แต่พระลูกวัดรูปหนึง่ ได้พาอาตมาเลีย่ งออกมา และเตือน
ให้อาตมาเลิกหลอกตัวเองแล้วก็ยกเลิกการจัดงาน แต่อาตมา
ได้ปฏิเสธอีกเช่นกัน
สีส่ บิ ห้านาทีกอ่ นทีพ่ ธิ กี ารจะเริม่ ต้นขึน้ ฝนได้หยุดตก
อย่างน่าอัศจรรย์ อีกสิบห้านาทีกอ่ นทีบ่ คุ คลส�ำคัญท่านแรก
จะมาถึง เจ้าหน้าที่จัดงานคนหนึ่งเดินเข้ามาหาอาตมาใน
เต็นท์ดว้ ยอาการร้องไห้สะอึกสะอืน้ ขณะทีอ่ าตมาก�ำลังปรับ
แต่งอะไรบางอย่างเป็นครัง้ สุดท้าย “ออกมาเร็วๆ ค่ะ ออกมา
เร็วๆ ค่ะ” อาตมาคิดว่าอาจจะมีบางอย่างผิดพลาดอย่างร้าย
แรงเกิดขึน้ แต่เธอเพียงแค่ชไี้ ปบนท้องฟ้า ซึง่ เมฆได้เคลือ่ น
ตัวออกจากกันเป็นครั้งแรกของวันนั้นเพื่อเปิดทางให้เห็น
พระจันทร์เต็มดวงอันเจิดจรัส
ครู่ต่อมา ท่านผู้ว่าการรัฐและบรรดาแขกผู้มีเกียรติ
ท่านอืน่ ๆ ทัง้ หมดได้มาถึงบริเวณพิธี เจ้าหน้าทีข่ องคณะถ่าย
ท�ำภาพยนตร์คนหนึ่งเดินตามหลังอาตมาและพูดซ�้ำแล้วซ�้ำ
อีกว่า “ปาฏิหาริยจ์ ริงๆ ปาฏิหาริยจ์ ริงๆ” พวกเราได้ดำ� เนิน
พิ ธี การเฉลิ มฉลองท่า มกลางอากาศที่แห้ง สนิ ท ภายใต้
แสงจันทร์อนั ส่องสว่างสุกใส
หลังจากการจัดงานได้เสร็จสิ้นลง เมฆเคลื่อนตัวเข้า
มาปกคลุมท้องฟ้าแล้วฝนก็เทลงมาตลอดทัง้ คืน ในเช้าวันรุง่
ขึน้ สถานทีจ่ ดั งานมีนำ�้ ท่วมสูงประมาณสองนิว้ และทางด่วน
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ทีอ่ ยูต่ ดิ กันก็ถกู น�ำ้ ท่วมเช่นกัน มีแขกหลายคนทีเ่ ราเชิญไปไม่
สามารถมาร่วมงานได้เนื่องจากบริเวณชานเมืองที่ออกไป
ทางทิศเหนือ ทิศใต้ ทิศตะวันออก และทิศตะวันตกนัน้ มีฝน
กระหน�ำ่ ลงมาอย่างต่อเนือ่ ง และต้นไม้จำ� นวนมากก็หกั โค่น
ลงมา คนเหล่านัน้ ไม่เชือ่ ว่าพวกเราได้จดั งานในสภาพอากาศ
ทีแ่ ห้งสนิท บริษทั ทีพ่ วกเราเช่าเวทีและเต็นท์มาใช้ในการจัด
งาน เขียนอีเมล์มาว่า “พวกเราไม่รู้จักหรอกนะว่าท่าน
อาจารย์พรหมเป็นใคร แต่พวกเราอยากจะถามท่านว่าม้าตัว
ไหนจะชนะการแข่งขันในวันนี”้
มันไม่ใช่เพียงแค่ฝนหยุดตกเท่านั้น แต่เป็นพายุลูก
มหึมาที่ไม่ได้เคลื่อนตัวเข้ามาที่สถานที่จัดงานของพวกเรา
เพียงแห่งเดียวเท่านัน้ คงจะไม่มคี ำ� อธิบายอืน่ ใดส�ำหรับเรือ่ ง
นี้ นอกจากมันคือปาฏิหาริย์
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๗๗
พ่อครับ
- ปัญญา -

ค�ำ่ วันหนึง่ คุณพ่อคนหนึง่ กลับมาจากทีท่ ำ� งานและพบว่า
ลูกชายวัยหกขวบของเขาก�ำลังรอเขาอยู่ เด็กน้อยถามพ่อ
ว่า
“พ่อครับ พ่อท�ำงานได้เงินเท่าไหร่เหรอ”
“มาถามอะไรตอนนีล้ ะ่ ลูก พ่อก�ำลังเหนือ่ ย”
“แต่ พ่อครับ เค้าให้พอ่ เท่าไหร่ตอ่ ชัว่ โมงอะครับ”
“นี่ พ่อบอกว่าพ่อเหนื่อย และนี่มันก็ไม่ใช่เรื่องอะไร
ของลูก” พ่อตะโกนด้วยความหงุดหงิด
“แต่พ่อครับ ผมอยากรู้ว่าเค้าให้เงินพ่อเท่าไหร่ต่อ
ชัว่ โมง...”
“พอได้แล้ว” พ่อผูฉ้ นุ เฉียวตะโกนออกมา “กลับไปที่

ห้องเดีย๋ วนี”้
หลังจากที่พ่อได้พักผ่อนสักครู่ เขาก็เริ่มรู้สึกผิดที่ได้
ตะโกนใส่ลูกชายวัยหกขวบของเขา มันเป็นเพราะว่าความ
เหนือ่ ยล้าทีท่ ำ� ให้เขาสติแตกไป ดังนัน้ เขาจึงขึน้ ไปทีห่ อ้ งของ
ลูกชายของเขาและเข้าไปขอโทษลูกชาย
“ลูก พ่อเพิง่ กลับบ้านมาจากการท�ำงานทีย่ งุ่ มาก พ่อ
ขอโทษที่ตะโกนใส่ลูกนะ พ่อไม่รู้หรอกว่าเด็กหกขวบจะ
อยากรู้ไปท�ำไมว่าพ่อได้ค่าจ้างเท่าไหร่ แต่จะบอกให้ก็ได้ว่า
25 ดอลล่าร์ตอ่ ชัว่ โมง”
“ขอบคุณครับพ่อ” ลูกชายตอบพร้อมกับยิ้มออกมา
“งัน้ ผมขอยืมซัก 15 ดอลล่าร์ได้ไหมครับ”
พ่อเกือบจะโกรธขึ้นมาอีกครั้ง แต่คราวนี้เขาสามารถ
หยุดอารมณ์ทขี่ นึ้ มาได้ทนั เขาคิดว่าการตะโกนใส่ลกู ของเขา
เพียงแค่ครัง้ เดียวก็มากเกินไปแล้ว เขาจึงพยายามอดทนและ
ยืน่ เงิน 15 ดอลล่าร์ให้กบั ลูกชาย
“ขอบคุณครับพ่อ” ลูกชายตอบ หลังจากนัน้ เด็กน้อย
ก็เอื้อมมือไปเปิดลิ้นชักหัวเตียงและหยิบเศษเหรียญที่มีอยู่
เขานับเศษเหรียญได้ 10 ดอลล่าร์และยื่นไปให้พ่อของเขา
พร้อมกับเงิน 15 ดอลล่าร์ทเี่ พิง่ ยืมมา
“พ่อครับ ผมขอซือ้ เวลาพ่อซักชัว่ โมงนึงนะครับ”
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๗๘
ผูห้ ยัง่ รู้
- ปัญญา -

พระมหากษัตริย์ในสมัยก่อนนั้น จะทรงมีบรรดาข้าราช
บริพารทีม่ คี วามฉลาดหลักแหลมทีส่ ดุ ในแผ่นดินตามเสด็จ
อยู่เสมอ มีข้าราชบริพารผู้ฉลาดหลักแหลมผู้หนึ่งซึ่งมี
ปัญญาเฉียบคมราวกับมีดโกนอันคมกริบ แต่บรรดาข้า
ราชบริพารคนอืน่ ๆ ได้รวมหัวกันวางแผนให้เขาถูกลงโทษ
ด้วยการท�ำให้เขาอับอายเฉพาะพระพักตร์องค์พระมหา
กษัตริย์
แผนการของพวกเขาก็คือ การสรรเสริญเยินยอว่าข้า
ราชบริพารผู้นั้นมีความสามารถมากมายหลายอย่างเฉพาะ
พระพักตร์องค์พระมหากษัตริย์ เพือ่ เป็นการท�ำให้เขาส�ำคัญ
ตัวผิดและบุ่มบ่ามรับสมอ้างว่าเขามีความสามารถในการ

อ่านใจคนอืน่ จากนัน้ พวกเขาก็จะท้าทายให้ขา้ ราชบริพารผู้
นั้นอ่านใจ และแม้ว่าเจ้าคนหลงตัวเองคนนั้นจะเดาว่าพวก
เขาก�ำลังคิดอะไรอยูไ่ ด้ พวกเขาก็จะพูดอย่างหนักแน่นว่าเขา
ตอบผิด เพราะไม่มที างทีใ่ ครจะพิสจู น์ได้วา่ คนอืน่ ๆ ก�ำลังคิด
อะไรอยู่
ดังนั้น วันหนึ่งในพระราชฐาน เหล่าเสนาบดีพากัน
สรรเสริญเยินยอสติปัญญาและความสามารถต่างๆ ของข้า
ราชบริพารผูน้ นั้ เฉพาะพระพักตร์องค์พระมหากษัตริย์ เมือ่
พวกเขาคิดว่าข้าราชบริพารผู้น้ันก�ำลังหลงระเริงอยู่กับค�ำ
สรรเสริญเยินยอ เสนาบดีคนหนึ่งจึงกล่าวเสียงดังขึ้นมาว่า
“ท่านเสนาบดีทา่ นนีช้ า่ งมีพรสวรรค์จริงๆ บางทีทา่ นอาจจะ
สามารถอ่านใจคนอืน่ ได้ดว้ ย จริงไหมท่าน”
“แน่นอน ข้าท�ำได้” ข้าราชบริพารผู้นั้นกล่าวด้วย
ความภาคภูมใิ จ
ข้าราชบริพารคนอื่นๆ ต่างยิ้มให้กัน ข้าราชบริพารผู้
นัน้ ติดกับอันแยบยลของพวกเขาแล้ว
“ดังนัน้ โปรดกราบทูลต่อองค์พระเจ้าอยูห่ วั ว่าขณะนี้
พวกเราก�ำลังคิดอะไรอยู่” ถึงแม้ว่าเขาสามารถอ่านใจคน
เหล่านัน้ ได้จริงๆ แต่พวกเขาทุกคนก็สามารถปฏิเสธว่าไม่ถกู
ต้องอยู่ดี เสนาบดีพวกนั้นก�ำลังล่อให้เขาติดกับ แต่ผู้หยั่งรู้
เช่นเขาไม่มที างจนมุมง่ายๆ
“ขอเดชะ” ข้าราชบริพารผูน้ นั้ กล่าว “ข้าพระองค์จะ
ขอกราบทูลถึงสิง่ ทีเ่ หล่าเสนาบดีของพระองค์กำ� ลังคิดอยูใ่ น
ขณะนี้ ท่านเหล่านีก้ ำ� ลังคิดถึงความจงรักภักดีและการอุทศิ
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ตัวในการรับใช้ใต้เบื้องพระยุคลบาทของพระองค์พระเจ้า
ค่ะ”
เสนาบดีเหล่านั้นตรึกตรองอยู่สักครู่แล้วก็ตอบรับว่า
“ถูกต้องแล้วพระเจ้าค่ะ พวกเราทุกคนก�ำลังคิดเช่นนั้น
จริงๆ”
นีแ่ หละ คือความหยัง่ รู้
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๗๙
การรูแ้ จ้งของ
พระมหากษัตริย์
- ปัญญา -

องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเล่านิทานเกีย่ วกับพระราชา
องค์หนึง่ ทีท่ รงเสด็จกลับพระราชวังหลังจากทรงตรวจตรา
การซ้อมรบของกองทัพของพระองค์ พระองค์เสด็จผ่าน
ต้นมะม่วงสองต้น ต้นหนึง่ นัน้ มีผลมะม่วงสุกหอมห้อยอยู่
เต็มต้น ส่วนอีกต้นหนึง่ ไม่มผี ลมะม่วงเลยสักลูก พระราชา
ทรงรูส้ กึ ไม่พอใจต้นมะม่วงทีไ่ ม่มผี ล และทรงตัง้ พระทัยว่า
หลังจากเสด็จไปทรงเปลี่ยนพระภูษาชุดนักรบออกแล้ว
พระองค์จะเสด็จออกมาที่ต้นมะม่วงซึ่งมีผลมะม่วงสุก
มากมายและจะเสวยอย่างทรงส�ำราญพระราชหฤทัย

เมือ่ พระราชาเสด็จกลับมา พระองค์ทรงทอดพระเนตร
เห็นว่า ต้นมะม่วงทีค่ รัง้ หนึง่ เคยอุดมสมบูรณ์และเต็มไปด้วย
ผลมะม่วงสุกได้ถูกเก็บผลมะม่วงไปหมดด้วยการใช้พละ
ก�ำลังอย่างรุนแรง บรรดาทหารของพระองค์กำ� ลังกินมะม่วง
สุกอันเอร็ดอร่อยอย่างมูมมามทั้งๆ ที่ยังไม่ได้เปลี่ยนชุด
นักรบออก สิง่ ที่แย่ไปกว่านั้นก็คอื มะม่วงต้นนั้นถูกหักกิง่ ลง
มามากมายและใบก็ร่วงเต็มพื้นดินไปหมด จนท�ำให้ตอนนี้
มะม่วงต้นนั้นดูบอบช�้ำและอ่อนแอ ขณะที่ต้นมะม่วงที่ไม่มี
ผลเลยดูสมบูรณ์และแข็งแรง เนือ่ งจากพวกทหารไม่ได้แตะ
ต้องมันเลย
ในวันต่อมา พระราชาผูท้ รงมีปญ
ั ญารูแ้ จ้ง ได้ทรงสละ
ราชสมบัตแิ ละทรงออกผนวช การเป็นพระราชาผูท้ รงมัง่ คัง่
ร�่ำรวยนั้นเปรียบเสมือนกับต้นมะม่วงที่มีผลดกอยู่เต็มต้น
เหล่ า เสนาบดี ที่ ท� ำ หน้ า ที่ ว างแผนงานต่ า งๆ และพระ
ราชโอรส หรือแม้แต่บรรดาประเทศเพือ่ นบ้านต่างก็มงุ่ หวัง
อยากจะได้พระราชทรัพย์ของพระองค์ทงั้ สิน้ พวกเขาเฝ้ารอ
เวลาทีจ่ ะเข้าโจมตีพระองค์ให้ได้รบั บาดเจ็บและสวรรคต เช่น
เดียวกับการท�ำร้ายต้นมะม่วงที่มีผลดกอย่างแสนสาหัส ดัง
นั้น การมีชีวิตที่สมถะแบบพระสงฆ์จะท�ำให้พระองค์ทรง
ด�ำรงพระชนม์ชพี แบบเดียวกับต้นมะม่วงทีไ่ ม่มผี ลมะม่วงอยู่
เลย ซึง่ ดูสมบูรณ์แข็งแรงและสามารถเป็นร่มเงาอันสงบเย็น
ให้แก่ผอู้ นื่ ได้ตลอดเวลา
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๘๐

การน้อมรับการรูแ้ จ้ง
- ปัญญา -

สองสามเดือนแรกทีอ่ ยูก่ บั หลวงพ่อชา ผูเ้ ป็นอาจารย์ของ
อาตมานั้น หลวงพ่อชาได้เล่าเรื่องต่อไปนี้ให้อาตมาฟัง
หลายครั้งมาก มันช่างไม่เอาไหนเอาเสียเลยที่อาตมาไม่
สนใจเรื่องที่หลวงพ่อเล่าให้ฟังโดยอ้างถึงความแตกต่าง
ทางวัฒนธรรม แต่ด้วยเหตุผลบางประการ อาตมาก็จ�ำ
เรือ่ งเล่านัน้ ได้อยูด่ ี เมือ่ อาตมาได้มพี รรษามากขึน้ อาตมา
ก็รซู้ งึ้ ว่าการอุปมาอุปไมยทีไ่ ด้รบั ฟังนัน้ เป็นการบรรยายที่
ยอดเยีย่ มทีส่ ดุ ถึงสิง่ ทีเ่ กิดขึน้ จริงในการตรัสรูข้ ององค์พระ
สัมมาสัมพุทธเจ้าโดยผู้เชี่ยวชาญที่มีความฉลาดล�้ำลึก
ทีส่ ดุ ทีอ่ าตมาเคยพบมา

“วัดหนองป่าพง (วัดของหลวงพ่อชา) นั้นเป็นสวน
มะม่วง ซึ่งองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงปลูกไว้ ตอนนี้ต้น
มะม่วงทัง้ หลายได้โตเต็มทีแ่ ล้ว และมีผลมะม่วงสุกหลายพัน
ลูกทีพ่ ร้อมจะน�ำไปรับประทาน ด้วยพระปัญญาอันสูงส่งของ
องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระสงฆ์ และแม่ชี รวมทัง้ เหล่า
สาวกที่เป็นฆราวาสทั้งหลาย ไม่จ�ำเป็นต้องปีนขึ้นไปบนต้น
มะม่วงเพือ่ เก็บผลทีส่ กุ หรือใช้ไม้ยาวๆ สอยผลมะม่วงลงมา
หรือเขย่ากิง่ มะม่วงให้ผลมะม่วงตกลงมา
สิ่งที่ทุกคนต้องท�ำก็คือการนั่งนิ่งๆ อยู่ใต้ต้นมะม่วง
แบมือข้างหนึง่ ไว้ แล้วผลมะม่วงก็จะตกลงมาในมือเอง
การปฏิบัติดังกล่าว คือพระปัญญาและความเมตตา
กรุณาขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า”
อาตมารู้จักต้นมะม่วงเป็นอย่างดี ถ้าโยมแค่นั่งอยู่ใต้
ต้นมะม่วงต้นหนึง่ โยมก็จะต้องรออยูห่ ลายวันกว่าผลมะม่วง
จะตกลงมาสักลูกหนึง่ บรรดานกทัง้ หลายก็อาจจะจิกกินผล
มะม่วงไปเสียก่อน ยิง่ กว่านัน้ ถ้ามีผลมะม่วงร่วงลงมาจริงๆ
มันก็น่าจะร่วงลงมาบนศีรษะอันเลี่ยนเตียนโล่งของอาตมา
มากกว่าที่จะร่วงใส่มือ อาตมาเคยคิดว่านี่ช่างเป็นอุปมา
อุปไมยทีโ่ ง่เขลาจริงๆ
ตอนนี้ อาตมารูแ้ ล้วว่า ตัวอาตมาเองต่างหากทีโ่ ง่เขลา
เรือ่ งของจิตวิญญาณนัน้ เราไม่สามารถประสบความส�ำเร็จได้
ด้วย ‘การเขย่าต้นมะม่วง’ หรือ ‘การใช้ไม้สอยผลมะม่วงลง
มา’ หรือ ‘การปีนขึน้ ไปบนต้นมะม่วง’ แต่เมือ่ ใดโยมเรียนรู้
วิธสี งบนิง่ ปราศจากกิเลสทางโลก และเปิดใจให้มคี วามรัก
262 ชวนม่วนชื่น ๒

แบบไม่มเี งือ่ นไข เมือ่ นัน้ แหละทีผ่ ลมะม่วงแห่งการตรัสรูข้ อง
พระพุทธองค์จะร่วงหล่นลงสูม่ อื ของโยมอย่างนุม่ นวล
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๘๑
ผลไม้ตอ้ งห้าม
- ปัญญา -

ชาวนายากจนคนหนึ่งมีฟางขึ้นราอยู่มากมาย แต่แทนที่
เขาจะทิ้งมันไป เขากลับพยายามบังคับให้วัวของเขากิน
แต่วัวเหล่านั้นยอมอดดีกว่าที่จะกินหญ้ารสชาติไม่อร่อย
พวกนัน้
ดังนัน้ ชาวนาจึงเอาฟางทีข่ นึ้ ราผสมกับฟางใหม่ เพือ่
หลอกล่อให้ววั ของเขากิน เจ้าวัวเหล่านัน้ ก็แยกฟางใหม่ออก
จากฟางทีข่ นึ้ รา แล้วก็กนิ แต่ของดี ส่วนฟางทีข่ นึ้ ราก็ยงั คงถูก
ทิง้ ไว้ตามเดิม
ต่อมา ชาวนาคนนัน้ ก็สงั เกตเห็นอะไรบางอย่าง ถึงแม้
ว่าจะมีหญ้ามากมายอยูใ่ นคอก แต่เจ้าวัวเหล่านัน้ ก็ยงั ไม่วาย
ที่จะเอาหัวมุดออกไปนอกรั้วเพื่อกินหญ้าที่อยู่ด้านนอก ดัง

นัน้ ชาวนาคนนัน้ จึงเอาฟางทีข่ น้ึ รามากองทิง้ ไว้ดา้ นนอกรัว้
ในระยะที่ไม่ไกลเกินกว่าเจ้าวัวทั้งหลายจะยืดคอไปถึง อีก
สองวันต่อมา ฟางทีข่ นึ้ ราถูกกินหมดเกลีย้ ง
ถ้าเป็นฟางต้องห้าม แม้จะขึน้ ราก็ยงั มีรสชาติอร่อยลิน้
อาตมาใช้การอุปมาอุปไมยจากเรือ่ งนีช้ ว่ ยเหลือเพือ่ น
ทีด่ คี นหนึง่ ทีม่ ปี ญ
ั หากับสามี ซึง่ เป็นคนดีแต่ไม่เคยเห็นความ
ส�ำคัญของศาสนาหรือการท�ำสมาธิ เธอบอกกับอาตมาว่าเขา
จะต้องได้รับประโยชน์จากการฟังเทศน์และน�ำมาประยุกต์
ใช้ได้อย่างแน่นอนถ้าเขายอมสละเวลามาฟัง แต่เขาก็ไม่เคย
สนใจทีจ่ ะท�ำ ดังนัน้ เธอจึงมาของความช่วยเหลือจากอาตมา
“ง่ายมาก” อาตมากล่าว “แค่ซื้อหนังสือธรรมะของ
อาตมาสักเล่มหนึ่ง แล้วก็เอาไปวางไว้ในบ้าน พอโยมเห็น
สามีเดินมาก็บอกกับเขาว่าห้ามแตะต้องหนังสือเล่มนัน้ และ
สัง่ ห้ามไม่ให้เขาอ่านมันโดยเด็ดขาด”
เธอปฏิบตั ติ ามค�ำแนะน�ำ
แน่นอนว่าในเวลาต่อมาอีกไม่นาน เมื่อวันหนึ่ง เธอ
ออกไปช้อปปิง้ และสามีของเธอก็อยูบ่ า้ นตามล�ำพัง เขาก็คดิ
อะไรขึน้ มาบางอย่าง “เธอถือดียงั ไงทีม่ าห้ามผมอ่านหนังสือ
ของเธอเนีย่ ”
จากนั้น เขาก็หยิบหนังสือต้องห้ามเล่มนั้นขึ้นมาอ่าน
ตั้งแต่บทแรก และไม่ยอมวางมันลงจนกระทั่งเขาอ่านบท
สุดท้ายจบลง เดีย๋ วนี้ เขามาทีว่ ดั ของอาตมาทุกสัปดาห์
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๘๒
อันธพาล
- อนัตตา -

ตราบใดที่ มี ก ารจั ด ล� ำ ดั บ ขั้ น ก็ มั ก จะมี ค นบางพวกที่
พยายามข่มขูห่ รือก่อกวนคนทีอ่ อ่ นแอกว่า พวกอันธพาล
นัน้ มีอยูม่ ากมายตามโรงเรียน สถานทีท่ ำ� งาน หรือแม้แต่ใน
วัด ดังเรือ่ งเล็กๆ น้อยๆ ทีอ่ าตมาจะเล่าให้ฟงั ต่อไปนี้
ปีแรกที่อาตมาบวชเป็นพระสงฆ์นั้น ขณะที่อาตมา
ก�ำลังนั่งยองๆ อยู่บนพื้นดินหลังอาหารกลางวัน และก�ำลัง
ล้างบาตรและกระโถนอยู่นั้น พระสงฆ์ผู้มีอาวุโสมากกว่า
อาตมารูปหนึ่งเดินย่างสามขุมมาตรงที่อาตมาก�ำลังนั่งอยู่
จ้องเขม็งด้วยท่าทีอนั น่ากลัว และตะโกนว่า
“พรหมวังโส นัน่ เป็นการกระท�ำทีส่ กปรกโสโครกมาก
คุณไม่ควรใช้ผา้ ทีถ่ บู าตรมาถูกระโถนนะ หยุดเดีย๋ วนี”้

พระสงฆ์ผู้มีอาวุโสน้อยกว่าจะต้องเคารพเชื่อฟังพระ
สงฆ์ผู้มีอาวุโสมากกว่า แต่การกระท�ำแบบนี้มันมากเกินไป
พระสงฆ์ผู้มีอาวุโสมากกว่ารูปนั้นก�ำลังพยายามข่มขู่อาตมา
นอกจากนั้นพระสงฆ์รูปอื่นๆ ก็ก�ำลังท�ำแบบเดียวกันกับที่
อาตมาถูกต่อว่า มันไม่ยตุ ธิ รรมและเป็นการเลือกปฏิบตั ิ
โชคดีทอี่ าตมาไม่ได้โต้ตอบพระสงฆ์อนั พาลรูปนัน้ แต่
กลับท�ำตามทีท่ า่ นบอกอย่างสงบนิง่
แม้ว่าภายในใจของอาตมารู้สึกปั่นป่วน แต่อาตมาใช้
พลังที่มีทั้งหมดในการควบคุมตัวเองบังคับปากให้ปิดสนิท
ค่อยๆ เดินไปทีเ่ ก็บผ้าขีร้ วิ้ หยิบผ้าขีร้ วิ้ มาผืนหนึง่ แล้วก็เดิน
อย่างเชือ่ งช้ากว่าเดิมกลับไปยังทีน่ งั่ และเช็ดกระโถนด้วยผ้า
ขีร้ วิ้ อาตมารูส้ กึ ได้วา่ สายตาของพระสงฆ์รปู อืน่ ๆ ก�ำลังจับ
จ้องมาทีอ่ าตมาอยูต่ ลอดเวลา จากนัน้ อาตมาก็เงยหน้ามอง
พระสงฆ์อนั พาลรูปนัน้ และพระสงฆ์รปู อืน่ ๆ ก็จอ้ งมองพระ
สงฆ์รูปนั้นเช่นกัน ใบหน้าของเขาแดงก�่ำเสียยิ่งกว่ารถดับ
เพลิง แล้วพระสงฆ์รูปนั้นก็เดินจากไปและไม่เคยเข้ามา
วุน่ วายกับอาตมาอีกเลย
พวกอันธพาลต้องการแสดงให้เห็นว่าพวกเขาอยูเ่ หนือ
โยม วิธที โี่ ยมกระท�ำต่อพวกอันธพาลนัน่ แหละทีจ่ ะแสดงให้
เห็นว่าใครกันแน่ทเี่ หนือกว่า
ในสังคมของนักบวชดังเช่นวัดนั้น วิธีการที่กล่าวมา
ข้ า งต้ น สามารถใช้ ไ ด้ ใ นเวลาที่ ก ารข่ ม เหงเกิ ด ขึ้ น ในที่
สาธารณะเท่านัน้ ส่วนในสถานทีท่ ำ� งาน โรงเรียน หรือสถาน
ทีอ่ นั เป็นส่วนตัว โยมอาจจะถูกมองว่า เป็นคนอ่อนแอ และ
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สมควรถูกข่มเหง ดังนั้น ถ้าโยมไม่สามารถเอาตัวรอดจาก
พวกอันธพาลหรือผงาดขึ้นมาสู้พวกเขาได้ ก็ให้รายงาน
พฤติกรรมเหล่านัน้ ให้หวั หน้าของพวกเขาทราบ
เป้าหมายของสิ่งที่กระท�ำนี้ควรเป็นการพิสูจน์ให้เห็น
ว่า ถึงแม้วา่ โยมจะไม่มอี ะไรเหนือกว่าเขา แต่อย่างน้อยโยมก็
มีสติปญ
ั ญาและความกล้าหาญเท่าเทียมกับพวกเขา
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๘๓

อันธพาลระดับองค์กร
- อนัตตา -

หน่วยงานต่างๆ ของรัฐบาลมักจะมีอนั ธพาลในองค์กรอยู่
บุคคลเหล่านั้นมักเป็นผู้มีอ�ำนาจและมักจะต้องการแสดง
มันออกมาให้คนอืน่ ๆ เห็น
ชาวออสเตรเลียผู้นับถือศาสนาพุทธคนหนึ่ง ซึ่งเป็น
สมาชิกของหน่วยปฏิบัติการพิเศษ (หน่วยสวาท - SWAT
Team) ของหน่วยงานต�ำรวจนครบาลแห่งรัฐออสเตรเลีย
ตะวันตก ก�ำลังพยายามท�ำเรื่องขอวีซ่าให้แก่ภรรยาอยู่ที่
สถานกงสุลออสเตรเลียแห่งหนึ่งในเอเชีย เขากล่าวต�ำหนิ
อย่างสุภาพต่อเจ้าหน้าที่ของสถานกงสุลว่าไม่ช่วยอ�ำนวย
ความสะดวกให้เลย เธอจึงตอบกลับมาว่า “คุณเห็นพนักงาน
รักษาความปลอดภัยที่ยืนอยู่ตรงนั้นไหม ถ้าคุณขืนพูดจา

ต�ำหนิการท�ำงานของเราอีกเพียงค�ำเดียว ฉันจะสัง่ ให้เขายิง
คุณ”
จากการทีเ่ คยมีประสบการณ์ในสถานการณ์การจับตัว
ประกันมาก่อน เขาเล่าให้อาตมาฟังว่า เขาสามารถเจรจาเพือ่
เอาตัวเองรอดออกมาจากเหตุการณ์รา้ ยแรงทีเ่ กิดขึน้ ได้ แต่
เขาไม่ เ คยคิ ด ว่ า จะต้ อ งใช้ ทั ก ษะดั ง กล่ า วในฐานะคน
ออสเตรเลียซึ่งมาติดต่อธุระกับสถานกงสุลออสเตรเลียมา
ก่อนเลย
ตัวอย่างที่สอง เป็นเรื่องเกี่ยวกับเพื่อนคนหนึ่งที่เป็น
เจ้าของอูซ่ อ่ มรถในเมืองเพิรธ์ เช้าวันหนึง่ เมือ่ เขามาถึงอูข่ อง
เขา เขาไม่สามารถเข้าไปในทีท่ ำ� งานของเขาได้เนือ่ งจากมีรถ
คันหนึ่งจอดขวางที่จอดรถของเขาโดยไม่ได้รับอนุญาตและ
กีดขวางทางเข้าออกทั้งหมด ท�ำให้พนักงานและลูกค้าไม่
สามารถผ่านเข้าออกอู่ของเขาได้ ดังนั้น เขาจึงโทรศัพท์ไป
แจ้งให้ทางเทศบาลมายกรถคันทีก่ ดี ขวางทางออกไป
เจ้าหน้าที่ของเทศบาลอธิบายว่า พวกเขาจะส่งเจ้า
หน้าทีไ่ ปติดสติกเกอร์ใบสัง่ ทีร่ ถคันนัน้ แต่ตามกฎหมายแล้ว
พวกเขาไม่สามารถยกรถคันนั้นออกไปได้ก่อนครบหนึ่ง
อาทิตย์
“นั่นหมายความว่าลูกค้าของผมไม่สามารถน�ำรถเข้า
มาซ่อมได้ และไม่สามารถน�ำรถทีซ่ อ่ มเสร็จแล้วออกไปได้ อู่
ของผมจะต้องปิดท�ำการเป็นเวลาเจ็ดวัน” เจ้าของอูต่ ดั พ้อ
“ผมเสียใจจริงๆ แต่กฎก็ตอ้ งเป็นกฎครับ” เจ้าหน้าที่
เทศบาลกล่าว
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โชคดีทเี่ พือ่ นของอาตมาเป็นคนฉลาดและมีความกล้า
หาญ เขาขับรถตู้ไปที่ส�ำนักงานเทศบาล และจอดรถขวาง
ทางออกจากลานจอดรถอย่างตัง้ ใจ ดังนัน้ บรรดารถของเจ้า
หน้าทีเ่ ทศบาล รถตูส้ ง่ ของ และรถของผูท้ มี่ าติดต่อราชการ
จึงไม่สามารถขับออกมาได้ เมื่อเจ้าหน้าที่เทศบาลขอให้เขา
ย้ายรถตู้คันโตของเขาออกไป เขาก็ตอบว่า “ก็แค่เอาสติก
เกอร์มาติดทีร่ ถ แล้วตามกฎหมายก็ระบุไว้วา่ อีกเจ็ดวันรถจะ
ถูกย้ายออกไป”
หลังจากทีม่ กี ารต่อรองกันอยูส่ กั พัก รถคันทีจ่ อดขวาง
อูซ่ อ่ มรถของเขาก็ถกู ยกออกไป และต่อมาอีกไม่นาน เพือ่ น
ของอาตมาก็ขับรถตู้ของเขาที่จอดกีดขวางลานจอดรถของ
เทศบาลออกไปด้วยเช่นกัน
นีแ่ หละคือวิธกี ารรับมือกับพวกอันธพาลระดับองค์กร
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๘๔
ฉันยังไม่ดพี อ
- อนัตตา -

พวกอันธพาลส่วนใหญ่มคี วามภูมใิ จในตัวเองต�ำ่ พวกเขา
จึงพยายามชดเชยความรูส้ กึ น้อยเนือ้ ต�ำ่ ใจด้วยการคุกคาม
ผู้อื่น เพราะมันท�ำให้พวกเขารู้สึกมีความส�ำคัญมากขึ้น
เมือ่ ได้ขม่ ขูผ่ อู้ นื่
พระพุทธองค์ทรงแสดงพระธรรมเรือ่ งความถือตัวไว้วา่
มีอยูส่ ามประการคือ
คิดว่าตนเองดีกว่าผูอ้ นื่
คิดว่าตนเองเลวกว่าผูอ้ นื่
คิดว่าตนเองเสมอผูอ้ นื่
ความถือตัวประการทีส่ อง ถือเป็นสาเหตุหลักของการ
ท�ำตัวเป็นอันธพาล ถ้าหากพวกเราเพียงแค่หยุดการตัดสินผู้

อืน่ ก็อาจจะท�ำให้พวกเราหยุดตัดสินตัวเองด้วย ซึง่ จะเป็นผล
ท� ำ ให้ ค วามต้ อ งการคุ ก คามผู ้ อื่ น ทั้ ง ทางค� ำ พู ด และทาง
ร่างกายนัน้ ลดน้อยลงได้มากทีเดียว
ในงานเลี้ยงรับรองงานหนึ่ง แขกผู้แต่งตัวหรูหราคน
หนึ่งได้แนะน�ำตัวเองด้วยความภาคภูมิใจต่อเจ้าภาพว่าเป็น
หมอ
“ผมก็เป็นหมอเหมือนกัน” ท่านเจ้าภาพกล่าวอย่าง
เป็นมิตร “ผมรักษาโรคทัว่ ไป”
“รักษาโรคทั่วไปเท่านั้นหรือครับ ผมเป็นหมอผ่าตัด
สมอง” แขกผูน้ นั้ กล่าวพร้อมกับเชิดหน้าขึน้ “รักษาโรคทัว่ ไป
นัน้ ไม่ยากเท่าการผ่าตัดสมองหรอกนะครับ”
“ฉันก็เป็นหมอเหมือนกันค่ะ” ภรรยาของท่านเจ้า
ภาพกล่าว “ฉันท�ำงานอยู่กับองค์การแพทย์ไร้พรมแดน
(Medicins Sans Frontieres) และเพิง่ กลับมาจากการไป
ช่วยรักษาเด็กๆ ที่ได้รับบาดเจ็บในภูมิภาคที่มีสงครามแถบ
ตะวั น ออกกลางเป็ น เวลาหกเดื อ น มั น เป็ น งานที่ เ สี่ ย ง
อันตรายมาก แต่ต้องมีใครสักคนช่วยเหลือเด็กน่าสงสาร
เหล่านัน้ ใช่ไหมล่ะคะ”
“การท�ำงานการกุศลคงจะล�ำบากมากนะครับ” แขกผู้
ส�ำคัญตัวผิดกล่าว พร้อมกับเชิดหน้าสูงขึน้ กว่าเดิม “แต่คณ
ุ
ก็ต้องยอมรับนะครับว่ามันก็ไม่มีอะไรยากเท่ากับการเป็น
หมอผ่าตัดสมองหรอกครับ”
“ผมก็เป็นด๊อกเตอร์เหมือนกันครับ” ลูกชายของท่าน
เจ้าภาพพูดแทรกขึ้นมา “ผมได้รับปริญญาเอกทางฟิสิกส์
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และท�ำงานกับองค์การนาซ่า (NASA) มีหน้าที่สร้างยาน
อวกาศ คุณต้องยอมรับนะครับคุณหมอ ว่าการผ่าตัดสมอง
นั้นไม่ยากเท่ากับการเป็นนักวิทยาศาสตร์ด้านยานอวกาศ
(Rocket Scientist) หรอกนะครับ”
จากนั้น แขกผู้แต่งตัวหรูหราคนนั้นเดินคอตกออกไป
พร้อมกับความถือตัวของเขา

274 ชวนม่วนชื่น ๒

๘๕
ฉันดีพอแล้ว
- อนัตตา -

เมื่ อ ใดที่ โ ยมมี ส ติ รั บ รู ้ ถึ ง ความมี คุ ณ ค่ า ในตั ว เองอย่ า ง
สมบูรณ์ เมื่อนั้นโยมก็ไม่จ�ำเป็นจะต้องคิดว่า ‘ฉันดีกว่า
เธอ’ และโยมก็ไม่จำ� เป็นจะต้องพิสจู น์ตวั เองกับใคร การมี
สติรบั รูถ้ งึ ความมีคณ
ุ ค่าในตัวเองอย่างสมบูรณ์นนั้ เกิดจาก
การรูถ้ งึ ความหมายอันแท้จริงของความสมบูรณ์แบบ
หญิงคนหนึ่งเดินอยู่ในป่าเพื่อมองหาต้นไม้ที่สมบูรณ์
แบบต้นหนึง่ แต่เธอก็พบแต่ตน้ ไม้ บิดๆ เบีย้ วๆ บ้าง ต้นไม้ที่
มีกงิ่ หักๆ บ้าง และต้นไม้ทมี่ เี ปลือกไม่สมบูรณ์บา้ ง ดังนัน้ เธอ
จึงไปทีแ่ ปลงเพาะปลูกต้นไม้ของหน่วยงานราชการ ทีน่ นั่ เธอ
ได้เห็นว่าต้นไม้ทกุ ต้นถูกจัดวางเป็นแถวอย่างมีระเบียบ และ
มีลำ� ต้นทีต่ งั้ ตรงพร้อมกับกิง่ ทีส่ มบูรณ์

เธอตระหนักรู้ว่า ต้นไม้ที่ช�ำรุดในป่าธรรมชาติช่าง
สวยงามและดูสงบนิ่งมากกว่าต้นไม้ที่ ‘สมบูรณ์แบบ’ ใน
แปลงเพาะปลูกที่ถูกประดิษฐ์ข้ึนมา ดังนั้น เธอจึงมีความ
เข้าใจถึงคนทีถ่ กู ผูอ้ นื่ เรียกว่าคนที่ ‘ไม่สมบูรณ์แบบ’ นัน้ ว่ามี
ความงดงามมากกว่าบรรดาคนทีม่ แี ต่ความไม่จริงใจ
เธอเริ่มรู้สึกสบายใจขณะที่อยู่ภายในบ้านของตัวเอง
แบบเดียวกับที่เธอรู้สึกสบายแบบเดียวกันนี้เวลาที่เข้าไปใน
ป่าธรรมชาติ ซึง่ เต็มไปด้วยต้นไม้ทมี่ แี ต่ปมุ่ ปมและหงิกๆ งอๆ
เธอรู้แจ้งในความหมายอันแท้จริงของความสมบูรณ์
แบบ เธอรูว้ า่ ตลอดเวลาอันยาวนานทีผ่ า่ นมานัน้ ทีแ่ ท้เธอก็
คือคนที่ ‘ดีพอแล้ว’ แต่เธอได้ตระหนักรูถ้ งึ มันอย่างแท้จริงก็
เมือ่ ตอนทีเ่ ธอเข้าไปในป่านัน่ เอง
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๘๖

เครือ่ งตอบรับโทรศัพท์
อัตโนมัตขิ องวัด
- ความกรุณา พระสงฆ์ทงั้ หลายชอบใช้เวลาในการท�ำสมาธิมากกว่าการ
รับโทรศัพท์ มีบางคนทึกทักเอาว่าวันทั้งวันพระสงฆ์ทั้ง
หลายคงจะไม่มีอะไรท�ำมากมายไปกว่าคนทั่วไปหรอก
เพราะพวกเราตอบรับโทรศัพท์ของผู้ที่โทรศัพท์เข้ามา
ตลอด ไม่ว่าจะเป็นปัญหาเรื่องชีวิตแต่งงาน สุขภาพจิต
และการให้ศลี ให้พร ซึง่ อาตมาเรียกการกระท�ำนีว้ า่ ‘การ
ให้บริการทางโทรศัพท์ของพระสงฆ์’
ดังนั้น พวกเราจึงเริ่มใช้เครื่องตอบรับโทรศัพท์ในวัด
ของเรา
“ถ้าโยมต้องการฟังการสวดให้พรเพื่อความเป็นสิริ

มงคลทีไ่ ด้บนั ทึกไว้ กด 1”
“ถ้าโยมต้องการพูดกับพระสงฆ์รูปใดรูปหนึ่ง โยมก็
โชคร้ายแล้วนะ ดังนัน้ กด 1 ไปเถอะ”
ต่อไปนี้ พวกเราก็สามารถท�ำสมาธิได้อย่างสงบสุข
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๘๗
โยมมีสทิ ธิ์
ทีจ่ ะไม่มคี วามสุข
- ความกรุณา ในโลกทุกวันนี้ ถ้าโยมไม่มคี วามสุข คนอืน่ ก็จะทึกทักเอา
ว่า โยมต้องมีอะไรบางอย่างผิดปกติแน่นอน และต้องการ
การบ�ำบัดทางจิต โยมอาจจะถูกคะยัน้ คะยอให้ไปหาหมอ
ทีค่ ลีนคิ สร้างความสุข (Happiness Clinic) แม้แต่บริษทั
มากมายหลายแห่งได้จัดให้มี ‘ประธานบริหารความสุข
(Chief Happiness Officer)’ เพือ่ ขจัดปัญหาต่างๆ ให้
แก่พนักงาน ดังนั้น ความสุขจึงเป็นของใช้ประจ�ำวันที่
‘ต้องมี’ ส�ำหรับคนยุคใหม่ แล้วอีกไม่นานก็คงจะมีโทษ
ปรับแก่คนทีท่ ำ� ให้คนอืน่ ๆ รูส้ กึ หดหูท่ อ้ แท้ในทีส่ าธารณะ
และมีโทษจ�ำคุกแก่คนทีก่ ระท�ำความผิดอย่างต่อเนือ่ งโดย

การท�ำตัวมีความทุกข์อยูต่ ลอดเวลา
เมือ่ เร็วๆ นี้ ตอนทีอ่ าตมาก�ำลังบรรยายเรือ่ งการปฏิบตั ิ
สมาธิอยู่ในสถานที่ที่มีบรรยากาศอันงดงามและมีอาหารที่
อร่อยมากไว้บริการ หญิงสาวคนหนึ่งสารภาพกับอาตมาว่า
เธอรูส้ กึ อารมณ์เสียขึน้ มาโดยไม่มเี หตุผล
“โยมทราบดี ค ่ ะ ว่ า ไม่ ค วรอารมณ์ เ สี ย เพราะมั น
เป็นการท�ำให้คนอืน่ ๆ อารมณ์เสียไปด้วย แต่โยมก็ไม่ทราบ
ว่าจะท�ำอย่างไรดี เพราะอยู่ดีๆ ก็รู้สึกหงุดหงิดขึ้นมาค่ะ”
หญิงสาวยอมรับอย่างรูส้ กึ ผิด
ดังนัน้ อาตมาจึงเข้าไปทีห่ อ้ งท�ำงาน รีบเขียนและจัด
พิมพ์ ‘ใบอนุญาตให้อารมณ์เสีย’ ออกมาดังนี้
ใบอนุญาตให้อารมณ์เสีย
เอกสารฉบับนีเ้ ป็นการให้สทิ ธิอ์ ย่างเป็นทางการ
แก่ผถู้ อื ในการอารมณ์เสียได้ตลอดชีพ
ไม่วา่ จะด้วยเหตุผลใดๆ หรือไม่มเี หตุผลก็ตาม
โดยมิให้มกี ารขัดขวางและห้ามมิให้ผใู้ ดละเมิดสิทธิดงั กล่าว
ลงชือ่ อาจารย์พรหม
เมื่ออาตมาส่งใบอนุญาตให้อารมณ์เสียแก่เธอเธอก็
หัวเราะลัน่
“โยมก�ำลังเข้าใจอะไรผิดอะไรไปรึเปล่า” อาตมากล่าว
แย้ง
280 ชวนม่วนชื่น ๒

๘๘

ใบอนุญาตให้มคี วามสุข
- ความกรุณา -

อาตมาต้องออกใบอนุญาตให้มีความสุขด้วยเหมือนกัน
แบบเดี ย วกั บ ที่ พ วกเราต้ อ งมี ใ บอนุ ญ าตให้ ขั บ รถ ให้
แต่งงาน ให้เลี้ยงหมา และอื่นๆ อีกมากมายในโลกยุค
ปัจจุบนั นี้ ดังนัน้ ท�ำไมพวกเราจะมีใบอนุญาตให้มคี วาม
สุขบ้างไม่ได้
มีคนจ�ำนวนมากที่คิดว่าพวกเขาไม่สมควรมีความสุข
บางที พวกเขาอาจจะเคยท�ำอะไรบางอย่างทีเ่ ลวร้ายต่อคน
อืน่ ไว้ในอดีต ซึง่ เค้าไม่สามารถให้อภัยตัวเองได้ หรือบางทีคน
เหล่านั้นอาจจะทุกข์ทรมานกับการถูกคนอื่นข่มเหงท�ำร้าย
ในอดีต จนท�ำให้สญ
ู เสียความรูส้ กึ เห็นคุณค่าในตัวเองไป

ตอนทีอ่ าตมาไปสอนการท�ำสมาธิทเี่ ยอรมัน ชายหนุม่
คนหนึ่งมีปัญหาในการท�ำสมาธิอย่างมาก เขาเล่าให้อาตมา
ฟังว่าเขาประสบปัญหาต่างๆ มากมายมาตลอดชีวติ ความรัก
ของเขาไม่ราบรืน่ อาชีพก็ไม่มนั่ คง และเขาก็รสู้ กึ ว่า ตัวเอง
ก�ำลังตกอยู่ในวังวนของความอับเฉาอันเดียวดาย เมื่อใด
ก็ตามที่โอกาสแห่งความสุขได้ผ่านเข้ามา เขาก็จะขับไล่มัน
ออกไปเสมอ และมีความเชื่ออยู่ในจิตใต้ส�ำนึกว่า เขาไม่
สมควรมีความสุข ซึง่ มีคนแบบนีอ้ ยูม่ ากมาย
อาตมาสังเกตเห็นว่า เขาให้ความเคารพอาตมามาก
เพือ่ นๆ ของเขาบอกกับอาตมาว่าเขายกให้อาตมาเป็นผูห้ ยัง่
รู้ ผู้มีความเมตตากรุณา ผู้เชี่ยวชาญด้านจิตวิญญาณ ซึ่งดู
ค่อนข้างจะเกินจริงไปสักหน่อยแต่ก็มีประโยชน์อยู่บ้าง
อาตมาจึงให้ใบอนุญาตให้มคี วามสุขแก่เขา ซึง่ ลงชือ่ โดยคนที่
เขาเห็นว่าท�ำอะไรถูกตลอด ซึง่ ก็คอื อาตมานัน่ เอง
เขาให้ความเคารพต่อใบอนุญาตที่ได้รับอย่างจริงจัง
และเอามันใส่กรอบแขวนไว้บนฝาผนังเพือ่ เป็นเครือ่ งเตือนใจ
แก่เขาเสมอว่า เขาได้รบั อนุญาตจากผูม้ อี ำ� นาจให้มคี วามสุข
ได้ ในเวลาต่อมา เขาก็ไม่ปฏิเสธช่วงเวลาแห่งความสุขอีกเลย
และยอมให้ตวั เองมีความสุข ปัญหาต่างๆ ในชีวติ รวมทัง้ การ
ไม่สามารถท�ำสมาธิได้ ได้จางหายไปหมด
ความยุ่งยากเพียงอย่างเดียวก็คือ เพื่อนของเขาคน
หนึง่ ได้นำ� ส�ำเนาใบอนุญาตให้มคี วามสุขของอาตมาไปโพสต์
ไว้ในเฟสบุ๊ค ท�ำให้มีคนหลั่งไหลกันมาขอใบอนุญาตให้มี
ความสุขที่มีลายเซ็นของอาตมากันอย่างล้นหลามจนท�ำให้
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อาตมาไม่มคี วามสุขอยูพ่ กั ใหญ่ เพราะอาตมาไม่มเี วลาเหลือ
เพือ่ ท�ำสมาธิเลย

ชวนม่วนชื่น ๒ 283

๘๙
โยมมีคา่ ตัวเท่าไร
- การไตร่ตรอง -

เมื่อสองสามปีที่แล้ว อาตมาได้บินจากออสเตรเลียไป
อั ง กฤษเพื่ อ กล่ า วสุ น ทรพจน์ เ ปิ ด การประชุ ม เกี่ ย วกั บ
ทรัพยากรมนุษย์ (Human Resources Conference)
อันทรงเกียรติ ทีบ่ ริเวณด๊อกแลนด์สใจกลางกรุงลอนดอน
การเดินทางในครั้งนี้ทางเจ้าภาพได้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย
ทุ ก อย่ า งให้ อ าตมา อาตมาจึ ง ได้ มี เวลากลั บ ไปเยี่ ย ม
ครอบครัวและเพื่อนๆ ซึ่งอยู่ที่สหราชอาณาจักรในภาย
หลังด้วย
สิบห้านาทีก่อนที่อาตมาจะต้องขึ้นไปประจ�ำที่แท่น
กล่าวสุนทรพจน์เพื่อน�ำเสนอสาระประโยชน์ต่อผู้ฟังเป็น
เวลาหนึง่ ชัว่ โมง เจ้าหน้าทีค่ นหนึง่ บอกกับอาตมาว่ามีคนสอง

คนทีต่ รงทางเข้าศูนย์ประชุม อ้างว่าเป็นญาติกบั อาตมาและ
พยายามที่จะเข้ามาในงานโดยไม่ซื้อบัตรเข้างาน อาตมาจึง
เดินไปกับเจ้าหน้าที่คนนั้น เพื่อให้แน่ใจว่าเป็นพี่ชายของ
อาตมากับลูกสาวของเขาจริงๆ หลังจากทีพ่ ดู คุยกันเล็กน้อย
อาตมาก็ขอให้เจ้าหน้าทีฝ่ า่ ยประสานงานคนนัน้ ยอมให้พวก
เขาเข้ามาในงานโดยไม่ตอ้ งซือ้ บัตร
หลังจากอาตมากล่าวสุนทรพจน์จบ อาตมาแกล้ง
กล่าวต�ำหนิพี่ชายและหลานสาวของอาตมาที่ท�ำให้อาตมา
ขายหน้า
“โยมพีเ่ ป็นถึงผูจ้ ดั การธนาคาร ส่วนหลานก็มงี านทีด่ ที ำ�
ท�ำไมถึงไม่ยอมซือ้ บัตรเข้างาน”
พวกเขาบอกกับอาตมาว่า ทางผูจ้ ดั คิดค่าบัตรใบละตัง้
300 ปอนด์ เพียงเพือ่ เข้าฟังอาตมาพูดแค่ 60 นาทีเท่านัน้
ความหงุดหงิดของอาตมาจางหายไปเมื่อได้รู้ว่าค่าตัว
ของอาตมานัน้ ราคาเท่าไร และถูกแทนทีโ่ ดยความภาคภูมใิ จ
ในตัวเองอย่างมหาศาล
เมื่ออาตมากลับไปที่ออสเตรเลีย ก็ได้เล่าให้ทางคณะ
กรรมการวัดของอาตมาฟังเกีย่ วกับ ‘ราคาตลาด’ ในการฟัง
การบรรยายของอาตมาซึง่ เพิง่ รับรูม้ าล่าสุด พวกเขาต่างพูด
อย่างเอาใจว่า อาตมามีราคาสูงกว่า 300 ปอนด์ตอ่ ชัว่ โมง
ต่อคนอย่างมาก “ท่านอาจารย์ประเมินค่ามิได้นะครับ”
คณะกรรมการเสนอความเห็น ซึง่ มีผสู้ นับสนุนและเห็นชอบ
อย่างเป็นเอกฉันท์ นัน่ หมายความว่าพวกเขาจะยังคงไม่เก็บ
เงินค่าเข้าฟังการบรรยายธรรมของอาตมา
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แล้วโยมล่ะมีค่าตัวเท่าไร คงเหมือนกับอาตมาสินะ
‘ประเมินค่ามิได้’
หนึง่ อาทิตย์หลังจากอาตมากลับมา อาตมาได้รบั เชิญ
ให้ไปกล่าวสุนทรพจน์เปิดงานอีกครัง้ คราวนีเ้ ป็นการประชุม
ประจ�ำปีของกระทรวงสาธารณสุขของอังกฤษ ทีเ่ มืองเบอร์
มิงแฮมในอังกฤษ ผู้จัดงานจะออกค่าใช้จ่ายทั้งหมด แต่
อาตมาปฏิเสธไป โดยแย้งไปว่ามันเป็นการไม่ดีต่อสุขภาพ
ของอาตมาที่จะต้องเดินทางไกลในระยะเวลาที่ใกล้กันเกิน
ไป และในฐานะทีพ่ วกเขาเป็นหน่วยงานบริการด้านสุขภาพ
แห่งชาติของอังกฤษ มันก็ดจู ะเป็นการไม่ถกู ต้อง ถ้าอาตมา
จะรับค�ำเชิญดังกล่าว

286 ชวนม่วนชื่น ๒

๙๐

พลังแห่งความเงียบ
- ปัญญา -

เมื่อสองสามปีที่ผ่านมา ราคาทองค�ำเพิ่มสูงขึ้นอย่าง
มหาศาล และด้วยค�ำเปรียบเปรยทีว่ า่ ‘ความเงียบมีคา่ ดัง่
ทองค�ำ’ ดังนั้น ปัจจุบันนี้ความเงียบจะต้องมีคุณค่าเพิ่ม
มากขึ้นกว่าเมื่อก่อนมาก เพราะเมื่อมันหายากมากขึ้น
ราคาของมันก็จะเพิม่ สูงขึน้
ในโลกทุกวันนี้ การหาสถานที่อันเงียบสงบนั้นท�ำได้
ยาก ตอนที่อาตมาเป็นวัยรุ่นอยู่ในลอนดอน อาตมามักจะ
เข้าไปในโบสถ์หรือหรือวิหารใหญ่ๆ แห่งใดแห่งหนึง่ ซึง่ มีอยู่
มากมายในตัวเมือง ไม่ใช่เพื่อไปอธิษฐานขอให้ฝนหยุดตก
หรืออะไรท�ำนองนัน้ แต่อาตมาต้องการเพียงสถานทีอ่ นั เงียบ
สงบเพื่อท�ำให้สมองที่ท�ำงานหนักเกินไปของอาตมาสงบลง

และฟืน้ ฟูความสงบแห่งจิตใจให้กลับคืนมา
ครัง้ สุดท้ายทีอ่ าตมาแสวงหาการผ่อนคลายแบบนัน้ ก็
คือวันอันวุ่นวายในตัวเมืองตอนที่อาตมาไปที่มหาวิหารเวส
มินสเตอร์เพียงเพื่อหวังจะนั่งสมาธิอย่างเงียบๆ แค่ครึ่ง
ชั่วโมง ทันทีที่อาตมาไปถึงที่นั่นก็รู้สึกผิดหวังเป็นอย่างมาก
เพราะหนึง่ หรือสองอาทิตย์กอ่ นหน้านี้ ได้มกี ารติดตัง้ ระบบ
กระจายเสี ย ง โดยมี ก ารกระจายเสี ย งบทสวดและการ
ประกาศข่าวอย่างต่อเนื่อง มันจึงไม่มีความเงียบสงบอีกต่อ
ไป อาตมาเห็นว่าการกระท�ำดังกล่าวเป็นการลบหลู่แล้วจึง
ออกจากทีน่ นั่ ไป
สืบเนื่องจากประสบการณ์ที่ได้รับในมหาวิหารเวส
มินสเตอร์ อาตมาจึงเห็นคุณค่าของความเงียบสงบเป็น
อย่างยิ่งจนกระทั่งได้พยายามสร้างสถานที่อันเงียบสงบ
ภายในวัดต่างๆ ที่อาตมาดูแลอยู่ และสงวนรักษาสถานที่
หลบภัยอันเงียบสงบเหล่านั้นด้วยความเพียรพยายามอย่าง
ยิง่
เจ้าหน้าที่ส�ำรวจอาคารจากหน่วยงานรัฐบาลในท้อง
ถิน่ คนหนึง่ ได้ขอนัดพบอาตมา อาตมาคิดว่าอาจจะมีปญ
ั หา
บางอย่างเกิดขึน้ กับโครงสร้างของวัด แต่เขาท�ำให้อาตมาได้
คลายความกังวลทัง้ หมดออกไปในเวลาอันรวดเร็ว เพราะเขา
เพียงแค่มาขอบคุณอาตมาเท่านัน้
เขาบอกกับอาตมาว่า เขาท�ำงานกับส�ำนักงานเทศบาล
ท้องถิน่ ในต�ำแหน่งผูอ้ นุมตั โิ ครงการก่อสร้างอาคารใหม่และ
การปรับปรุงอาคาร เป็นเวลานานหลายปีแล้ว มันเป็นงานที่
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เครียดมากเนื่องจากช่างก่อสร้างต้องการใช้ทางลัดต่างๆ
ส่วนตัวเขาก็ต้องยึดมั่นในเรื่องความปลอดภัยและคุณภาพ
เป็นหลัก เมือ่ ใดก็ตามทีเ่ ขารูส้ กึ ว่ามันเกินกว่าทีจ่ ะอดทนแล้ว
เขาก็จะขับรถมาจอดที่ลานจอดรถในวัดของเรา เขาจะไม่
ออกมาจากรถ แค่นงั่ อยูต่ รงนัน้ แล้วก็ซมึ ซับความเงียบสงบ
นั้นก็เพียงพอที่จะบรรเทาความเหนื่อยล้าและความเครียด
ทัง้ หมดของเขาได้
เขาได้ใช้เวลาหลายชัว่ โมงเพือ่ ผ่อนคลายอารมณ์อยูใ่ น
ลานจอดรถในวัดของเรา ซึ่งเขาใช้เป็นที่หลบภัยลับๆ จาก
ความเครียดในงานของเขาอยู่เสมอ เขาบอกอาตมาว่าเขา
ใกล้จะเกษียณแล้ว แต่กอ่ นทีเ่ ขาจะจากไป เขาต้องมาแสดง
ความขอบคุณต่อความเงียบสงบในลานจอดรถของเราเสีย
ก่อน
วัดต่างๆ ที่พระสงฆ์ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานอย่าง
สงบนัน้ ช่วยพัฒนาให้เกิดพลังแห่งความสงบสันติซงึ่ สัมผัสได้
จริง ตรงกันข้ามกับสถานที่ซึ่งเอาแต่ตีกลองและระฆังอัน
มหึมาวันละหลายๆ ครัง้ โดยเมือ่ เวลาผ่านไปหลายๆ ปี หรือ
แม้แต่ศตวรรษ ความเงียบสงบนั้นก็จะยิ่งอัดตัวแน่นขึ้น
ราวกับก้อนอิฐทีก่ อ่ ขึน้ เป็นโบสถ์และรวมตัวกันให้แข็งแรงขึน้
ทีละน้อยๆ หรือเทียบได้กับความผ่อนคลายราวกับการได้
สัมผัสถ้วยซุปทีไ่ ด้รบั การอุน่ เป็นเวลานานในคืนอันเยือกเย็น
และท�ำให้คลายกังวลอย่างนุ่มนวลราวกับการโอบกอดด้วย
ความรักโดยไม่จำ� เป็นต้องมีบทสวดหรือค�ำคมใดๆ เลย ความ
เงียบสงบนัน้ เปรียบเสมือนผูส้ อนและผูร้ กั ษาในเวลาเดียวกัน
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เพือ่ นของอาตมาคนหนึง่ เล่าให้ฟงั ถึงตอนทีเ่ ขาไปทีว่ ดั
อันสงบเงียบแห่งหนึง่ ในกรุงเทพ ขณะทีเ่ ดินเข้าไปในบริเวณ
วัดเขาสังเกตเห็นผูห้ ญิงคนหนึง่ นัง่ ร้องไห้สะอึกสะอืน้ อยูท่ มี่ า้
นั่งตัวยาวตามล�ำพัง ด้วยความที่ไม่เข้าใจประเพณีของไทย
เขาจึงรูส้ กึ ไม่กล้าทีจ่ ะเข้าไปเสนอความช่วยเหลือ เขาจึงเดิน
เข้าไปในอาคารหลังหนึ่งเพื่อจัดการธุระของเขาแทน ครึ่ง
ชั่วโมงต่อมาเขาก็เดินออกมาและเห็นว่าผู้หญิงคนนั้นยังคง
นัง่ อยูท่ เี่ ดิมแต่หยุดร้องไห้แล้ว ดังนัน้ เขาจึงเดินเข้าไปหาเธอ
แล้วถามว่าจะให้ชว่ ยเหลืออะไรหรือไม่
ผู้หญิงคนนั้นพูดภาษาอังกฤษได้ดี เธอได้อธิบายว่า
เธอเพิ่งจะประสบกับเหตุการณ์น่าเศร้าสลดมาและรู้สึก
เสียใจอย่างรุนแรงจึงต้องมาสงบจิตใจทีว่ ดั แห่งนี้ โดยทีเ่ ธอไม่
อยากขอค�ำปรึกษาจากพระสงฆ์หรือต้องการความช่วยเหลือ
จากคนแปลกหน้าแต่อย่างใด เพียงแค่ได้นงั่ เงียบๆ อยูบ่ นม้า
นั่งตัวยาวตัวนี้และมีอิสระที่จะร้องไห้ได้นานเท่าที่เธอพอใจ
โดยไม่มใี ครมาขัดจังหวะ ก็ทำ� ให้เธอรูส้ กึ ดีขนึ้ มากแล้ว จาก
นัน้ เธอก็ยมิ้ แล้วก็ลกุ ขึน้ ยืนเพือ่ จะเดินจากไป
“เรือ่ งเศร้าสลดของคุณคืออะไรหรือครับ” เพือ่ นของ
อาตมาอดถามไม่ได้
“อ๋อ” เธอกล่าวตอบ “ฉันท�ำกุญแจรถหายค่ะ”
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๙๑

ความสงบเงียบภายใน
- ปัญญา -

ท่านเล่าจือ๊ ปราชญ์ผมู้ ชี อื่ เสียงแห่งลัทธิเต๋า จะออกเดินใน
ช่วงเย็นทุกวันโดยมีลูกศิษย์คนหนึ่งเดินเป็นเพื่อนไปด้วย
และระหว่างการเดินจะมีกฎที่เคร่งครัดอยู่ข้อหนึ่งก็คือ
ห้ามพูดเด็ดขาด
มีอยูค่ รัง้ หนึง่ นักเรียนใหม่คนหนึง่ ได้รบั เกียรติให้เดิน
เป็นเพือ่ นท่านเล่าจือ๊ ในวันนัน้ ท่านอาจารย์และลูกศิษย์เดิน
ทางไปถึงสันเขาขณะที่ดวงอาทิตย์เพิ่งจะลับขอบฟ้า ที่
ท้องฟ้าทางทิศตะวันตกมีริ้วสีแดงเข้ม สีทอง และสีเหลือง
พาดผ่านอยูบ่ นท้องฟ้าราวกับผืนธงทีก่ ำ� ลังโบกสะบัดในการ
เฉลิมฉลองแห่งสรวงสวรรค์

ลู ก ศิ ษ ย์ ห นุ ่ ม รู ้ สึ ก ตื่ น ตาตื่ น ใจกั บ ปรากฏการณ์
ธรรมชาติทเี่ กิดขึน้ จึงหลุดปากอุทานออกมาอย่างตืน่ เต้นว่า
“ว้าว ช่างเป็นภาพพระอาทิตย์ตกที่งดงามจริงๆ” เขาได้
ละเมิดกฎอันเข้มงวดของความสงบเงียบเสียแล้ว
ท่านอาจารย์หมุนตัวกลับอย่างเงียบๆ และเดินกลับไป
ทีว่ ดั ทันทีทกี่ ลับถึงวัด ท่านเล่าจือ๊ ก็ประกาศว่า ไม่ให้ลกู ศิษย์
คนนัน้ เดินไปกับท่านอีกเลย เพราะเขาได้ละเมิดกฎเหล็กของ
ท่าน
เพือ่ นของชายหนุม่ คนนัน้ พยายามวิงวอนขอร้องท่าน
อาจารย์แทนเขา เขาท�ำผิดเพียงแค่พดู ประโยคเดียวเท่านัน้
การกล่าวชมยามพระอาทิตย์ตกอันสวยงามเช่นนัน้ เป็นความ
ผิดตรงอะไรกันหนักหนาเชียว
ท่านเล่าจือ๊ จึงอธิบายว่า
เมื่อลูกศิษย์ของอาตมาพูดว่า “ว้าว ช่างเป็นภาพ
พระอาทิตย์ตกที่งดงามจริงๆ” นั้น เขาไม่ได้ก�ำลังเห็น
พระอาทิตย์ตกอีกเลย เขาเพียงแต่เห็นค�ำพูดของตัวเอง
การได้ยนิ ค�ำบรรยายเกีย่ วกับอะไรบางอย่างกับการได้
สัมผัสกับสิ่งนั้นด้วยตัวเองนั้นมีความแตกต่างกันเป็นอย่าง
มาก เช่นเดียวกับความแตกต่างระหว่างป้ายบอกทางกับ
สถานที่ที่ป้ายนั้นบอกทางไว้ เพราะว่าการนึกคิดนั้นไม่
เหมือนกับการรับรูด้ ว้ ยตัวเอง
ดังนั้น พวกเราจะบรรลุถึงความสงบเงียบภายในได้
อย่างไร คนส่วนใหญ่มักติดอยู่กับความคิดที่ว่า พวกเขาไม่
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สามารถหยุดคิดได้ บทเรียนข้างล่างนี้แสดงให้เห็นว่าการ
สร้างความสงบเงียบภายในจิตใจนั้นมันง่ายเพียงใด และ
ท�ำให้รสู้ กึ ปีตยิ นิ ดีได้ขนาดไหน
นั่งในท่าสบายๆ หลับตาลง และผ่อนคลายร่างกาย
ประมาณหนึง่ หรือสองนาที
แทนทีจ่ ะปล่อยความคิดให้ฟงุ้ ซ่าน ก็ให้ทอ่ งอยูใ่ นใจว่า
‘นะโม ตัสสะ’ ซ�ำ้ ไปซ�ำ้ มาประมาณหนึง่ นาที
จากนั้น ให้เริ่มทิ้งช่วงห่างระหว่างพยางค์ดังนี้ นะ....
โม....ตัส....สะ....นะ....โม....ตัส....สะ....แล้วท่องต่อไปเรือ่ ยๆ
ค่อยๆ เพิม่ ช่วงห่างระหว่างพยางค์ให้มากขึน้ นะ........
โม........ตัส........สะ........
ถ้ามีความคิดแทรกขึน้ มาในช่วงห่างระหว่างพยางค์ ก็
ให้ลดช่วงห่างให้สนั้ ลง นะ...โม...ตัส...สะ... การท�ำเช่นนีจ้ ะ
ช่วยเบียดความคิดให้ออกไป จากนัน้ ก็คอ่ ยลองเว้นช่วงห่าง
ระหว่างพยางค์เพิม่ ขึน้ อีกครัง้
ในเวลาไม่นานนัก ช่วงห่างระหว่างพยางค์จะค่อยๆ
ห่างมากขึน้ และในแต่ละช่วงความห่างนัน้ โยมก็จะได้พบกับ
ความสงบเงียบภายในจิตใจที่ไม่สามารถจะบรรยายออกมา
เป็นค�ำพูดได้ดว้ ยตัวของโยมเอง
โยมไม่ จ� ำ เป็ น จะต้ อ งรู ้ ห รอกว่ า ‘นะโม ตั ส สะ’
หมายความว่าอะไร เพราะการไม่รนู้ นั้ มีผลดีกว่า มิฉะนัน้ มัน
ก็จะท�ำให้โยมฟุง้ ซ่านอีกครัง้
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๙๒
เมือ่ ปราศจาก
ความสงบเงียบ
- ปัญญา ในปี แ รกที่ อ าตมาจ� ำ พรรษาอยู ่ ที่ ภ าคอี ส านของ
ประเทศไทย หมู่บ้านในแถวนั้นได้จัดงานเลี้ยงฉลองนาน
สามวันสามคืน ถึงแม้วา่ หมูบ่ า้ นแห่งนัน้ จะยังไม่มไี ฟฟ้าใช้
แต่พวกเขาก็มีเครื่องปั่นไฟที่ใช้น�้ำมัน เครื่องขยายเสียง
และล�ำโพงอันมหึมา และแม้วา่ หมูบ่ า้ นแห่งนัน้ จะอยูห่ า่ ง
ออกไปไกลกว่าหนึ่งกิโลเมตร แต่เสียงจากงานเลี้ยงก็ดัง
กระหึ่มอยู่ภายในวัดของพวกเราซึ่งไม่มีความสงบเงียบ
หลงเหลืออยูอ่ กี แล้ว
ศาสนาพุทธนัน้ สอนเราอยูเ่ สมอว่า ‘จงรูจ้ กั ปล่อยวาง’
แต่เมื่อเสียงเพลงจากงานเลี้ยงยังคงดังลั่นจนกระทั่งตีสอง

นัน้ พวกเราจึงมีมติวา่ จะต้องขอเจรจาประนีประนอมว่า ‘ขอ
ให้ได้หลับบ้างเถิด’ เพราะว่าเหล่าพระสงฆ์ทงั้ หลายต้องตืน่
ขึน้ มาในเวลาตีสามเพือ่ เริม่ ปฏิบตั ศิ าสนกิจ
พวกเราขอให้ผู้ใหญ่บ้านช่วยเลิกจัดงานตอนตีหนึ่ง
เพื่อพวกเราจะได้มีเวลาจ�ำวัดสักสองชั่วโมง แต่ก็ได้รับค�ำ
ตอบอย่างสุภาพว่า “ไม่ได้ครับ” ดังนัน้ พวกเราจึงส่งตัวแทน
ให้ไปพบกับหลวงพ่อชา ซึ่งเป็นท่านอาจารย์ผู้ที่พวกเรา
เคารพอย่างสูงสุด และขอร้องให้ท่านช่วยบอกให้ชาวบ้าน
เบาเสียงเพลงในงานเลี้ยงตอนตีหนึ่ง เพราะพวกเรารู้ดีว่า
ผูใ้ หญ่บา้ นจะต้องท�ำตามทีห่ ลวงพ่อท่านขออย่างแน่นอน
ในโอกาสนีเ้ องทีห่ ลวงพ่อชาได้สอนพวกเราว่า
“เสียงนัน้ ไม่ได้รบกวนพวกเธอหรอก แต่พวกเธอต่าง
หากทีร่ บกวนเสียงนัน้ ”
นัน่ ไม่ใช่สงิ่ ทีพ่ วกเราคาดหวัง แต่มนั ก็ได้ผล เสียงนัน้ ยัง
คงดังกึกก้องอยูใ่ นแก้วหูของพวกเรา แต่ไม่ได้อยูใ่ นความคิด
ของพวกเราอีกต่อไป พวกเราพยายามอยูอ่ ย่างสงบแม้วา่ จะ
มี สิ่ ง ภายนอกเข้ า มารบกวนจิ ต ใจเรา เพี ย งแค่ ส ามวั น
เหตุการณ์นนั้ ก็ผา่ นไป
อีกหลายปีตอ่ มา น้องชายของพระสงฆ์รปู หนึง่ มาแวะ
เยีย่ มวัดของเรา โชคไม่ดที หี่ อ้ งพักแขกเต็มหมด ดังนัน้ พระ
สงฆ์รปู นัน้ จึงขอให้อาตมาอนุญาตให้นอ้ งชายได้พกั อยูใ่ นกุฏิ
ของท่านสักคืนหนึ่ง เพราะท่านกับน้องชายก็เคยนอนร่วม
ห้องกันมาตลอดตัง้ แต่เล็กจนโต
“แต่ตอนนีค้ ณ
ุ ทัง้ สองคนก็โตขึน้ มากแล้วนะ” อาตมา
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ชีป้ ระเด็น “คุณทัง้ สองคนอาจจะนอนกรนนะ”
พระสงฆ์รูปนั้นยืนยันว่าจะไม่ให้มีปัญหาใดๆ เกิดขึ้น
อาตมาจึงยอมอนุญาต
น้องชายของพระสงฆ์รปู นัน้ หลับก่อน และตามทีค่ าดไว้
จริงๆ เขากรนดังมากเสียจนพระสงฆ์รปู นัน้ นอนไม่หลับ แม้วา่
จะอ่อนเพลียและนอนไม่หลับท่านก็ยงั จ�ำค�ำสอนทีเ่ คยได้รบั
เสียงนั้นไม่ได้รบกวนพวกคุณหรอก แต่พวกคุณต่าง
หากทีร่ บกวนเสียงนัน้
ดังนั้น ท่านก็เริ่มผ่อนคลายกับเสียงกรนที่ได้ยินด้วย
การจินตนาการว่าเป็นเสียงดนตรีอันไพเราะนุ่มนวลของนัก
แต่งเพลงคลาสสิกผู้มีชื่อเสียง ท่านไม่สามารถเปลี่ยนเสียง
กรนได้ แต่ทา่ นสามารถเปลีย่ นวิธกี ารรับรูม้ นั ได้
เมือ่ ท่านตืน่ จากการจ�ำวัดในเช้าวันต่อมา สิง่ สุดท้ายที่
ท่านจ�ำได้กอ่ นทีจ่ ะถล�ำลึกสูก่ ารจ�ำวัดทีท่ ำ� ให้รสู้ กึ สดชืน่ ก็คอื
เสียงกรนของน้องชายของท่านได้กลับกลายเป็นเสียงดนตรี
อันไพเราะ
ดังนั้น ถ้าสามีของโยมนอนกรน ก็ให้จินตนาการว่า
โยมก�ำลังฟังเพลงของวง ‘เดอะ เกรทฟูล เด้ด (Grateful
Dead)’ หรือวงอะไรก็ได้ที่โยมชอบ หรือเวลาที่ได้ยินเสียง
หมาเห่ า ตอนกลางดึ ก ก็ ใ ห้ คิ ด ว่ า เสี ย งนั้ น เป็ น การแสดง
คอนเสิรต์ ตีความบทเพลงโหมโรงของไชคอฟสกีท้ แี่ ต่งขึน้ ใน
ปี 1812 (Tchaikovsky’s1812 overture) หรืออะไรก็ได้
ทีค่ ล้ายๆ กัน เพราะเมือ่ โยมหนีเสียงทีไ่ ด้ยนิ ไม่พน้ ก็ขอให้
พยายามเปลีย่ นความรูส้ กึ ทีม่ ตี อ่ มันเสีย
296 ชวนม่วนชื่น ๒

๙๓

ช่วงการรอคอยในชีวติ
- อุเบกขา -

เวลามากมายถูกใช้ไปกับสิง่ ทีย่ งั มาไม่ถงึ ซึง่ เป็น ‘ช่วงการ
รอคอยในชีวติ ’ ทีม่ กั จะสูญเสียไปโดยเปล่าประโยชน์
ก่อนทีจ่ ะบวชเป็นพระสงฆ์ อาตมาสอนหนังสืออยูใ่ น
โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย มีเพื่อนครูคนหนึ่งบอกกับ
อาตมาว่าเขาได้สมัครงานทีด่ กี ว่าทีท่ ำ� อยูน่ มี้ ากและได้งานใน
ต�ำแหน่งทีส่ มัครอย่างแน่นอนแล้ว แต่ตอนนีเ้ ขาต้องรอนาน
ถึงหกเดือนเพือ่ ให้หมดสัญญางานสอนก่อนทีจ่ ะได้เริม่ งานที่
เขาใฝ่ฝนั จะท�ำ เขาบอกว่าเขารูส้ กึ แปลกใจและกลุม้ ใจทีร่ วู้ า่
เขาจะต้องทิง้ เวลาตลอดหกเดือนของชีวติ ไป
“ชีวิตของผมสั้นเกินกว่าที่จะทิ้งเวลาครึ่งปีที่ก�ำลังจะ
มาถึงไปก่อนจะได้เริม่ งานใหม่ แต่นนั่ ก็เป็นสิง่ ทีผ่ มก�ำลังท�ำ

อยู”่

โยมต้องสูญเสียเวลาในชีวิตไปมากเท่าไร ในการฆ่า
เวลาเป็นชัว่ โมงๆ เป็นวันๆ หรือเป็นเดือนๆ ในชีวติ เพือ่ รอ
คอยให้บางสิง่ บางอย่างเกิดขึน้ เช่น รอเครือ่ งบินขึน้ รอให้ถงึ
วันหยุด หรือรอให้ลกู คลอดออกมา โชคร้ายทีเ่ วลาส่วนใหญ่
ในชีวติ ของเรานัน้ ถูกใช้ไปกับช่วงเวลาการรอคอยเหล่านัน้
เมือ่ ใดก็ตามทีเ่ ราระลึกได้วา่ ช่วงเวลาในชีวติ ของเราได้
สูญเสียไปมากเท่าไร ‘อัตราการฆ่าเวลา’ อันน่าสลดใจใน
สังคมจะลดน้อยลงอย่างมาก เพราะจะเหลือคนจ�ำนวนไม่
มากนักทีจ่ ะฆ่าเวลา
พวกเรากลับจะได้พบกับคุณค่าใหม่ๆ ในการเดินทาง
รู้สึกผ่อนคลายในการจราจรที่ติดขัด อยากพูดคุยกับเพื่อน
ร่วมทางบนรถไฟและได้คน้ พบการผจญภัยมากมายทีจ่ ะเกิด
ขึ้นได้เพียงในช่วงการรอคอยในชีวิตอันมีคุณค่าเหล่านั้น
เท่านัน้ และไม่ตอ้ งตัง้ ตารอคอยอย่างใจจดใจจ่อทีจ่ ะไปถึงจุด
หมายอีกต่อไป
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๙๔

โยมเป็นมนุษย์ทอี่ ยูน่ งิ่
หรือมนุษย์ทไี่ ม่อยูน่ งิ่
- อุเบกขา -

ทุกวันนี้ การพบเห็นมนุษย์ที่อยู่นิ่งนั้นเป็นไปได้ยากมาก
เพราะว่าพวกเขาจะไปที่โน่นที่นี่อยู่เสมอ และไม่ค่อยอยู่
กับที่ นี่เป็นเหตุผลว่า ท�ำไมอาตมาจึงเรียกพวกเขาว่า
‘มนุษย์ทไี่ ม่อยูน่ งิ่ ’
ในช่วงสุดสัปดาห์หนึง่ ในวัดของอาตมา ขณะทีอ่ าตมา
ก�ำลังยุง่ อยูก่ บั งานบริหารจัดการ มีเพือ่ นเก่าคนหนึง่ ถามว่า
สิง่ ต่างๆ ในชีวติ เป็นอย่างไร
“ใกล้จะเสร็จแล้ว” อาตมาตอบ
“ใกล้อะไร” เขาถามอย่างฉลาด
อาตมาเข้าใจจุดประสงค์ของเขาได้ทนั ที และหยุดการ

ท�ำงานอย่างรีบร้อน
“โยมจับผิดอาตมาได้จริงๆ” อาตมาตอบด้วยความ
ละอายเล็กน้อย “อาตมาเดาว่า สถานทีเ่ ดียวทีอ่ าตมาใกล้จะ
ไปถึง ทัง้ ๆ ทีก่ ำ� ลังรีบร้อนท�ำโน่นท�ำนีอ่ ยู่ ก็คงจะเป็นการลง
หลุมฝังศพอย่างรวดเร็วนัน่ เอง” แล้วเราก็ยมิ้ พร้อมกัน
ถ้าโยมเป็นคนหนึง่ ในพวก ‘มนุษย์ทไี่ ม่อยูน่ งิ่ ’ ก็ขอให้
ถามตัวเองว่า “ฉันก�ำลังจะไปไหน และถ้าไปถึงได้ จะไปถึง
เมือ่ ไร”
ส�ำหรับอาตมานัน้ อาตมามาถึงแล้ว อาตมามาถึงทีน่ ี่
แล้ว และตอนนีอ้ าตมาก็เรียกตัวเองได้วา่ มนุษย์ทหี่ ยุดนิง่ ‘ที่
นี’่ เป็นสถานทีท่ สี่ ะดวกสบายมาก ทีข่ อแนะน�ำให้ทกุ คนแวะ
มาเยีย่ มและพักอยูส่ กั พัก แทนทีจ่ ะเอาแต่วงิ่ หนีจากทีน่ เี่ พือ่
ไปทีอ่ นื่ อยูต่ ลอดเวลา
ต่อไปนี้ เวลาทีเ่ พือ่ นของอาตมาถามว่า “เป็นอย่างไร
บ้าง” อาตมาจะตอบว่า “อาตมาอยูท่ นี่ ”ี่
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๙๕

ไม่ตอ้ งห่วง ยังมีหวัง
- ฉันทะ -

อาการขีก้ งั วล คือการคิดถึงอนาคตด้วยความกังวลว่า ทุก
อย่างอาจจะเกิดความผิดพลาดได้ ความกังวลทีไ่ ม่มคี วาม
จ�ำเป็นเช่นนั้น ถือเป็นความเจ็บป่วยที่สามารถลุกลามไป
ได้อย่างรวดเร็วในโลกสมัยใหม่
วิธแี ก้ คือการคิดถึงอนาคตด้วยความคิดทีว่ า่ ทุกอย่าง
จะต้องเรียบร้อย ซึง่ ก็เป็นทีแ่ น่นอนว่า มันช่วยเพิม่ ความเป็น
ไปได้ที่สิ่งต่างๆ จะประสบความส�ำเร็จ เพราะมันช่วยเพิ่ม
ความหวังมากกว่าความคิดด้านลบให้กับอนาคตของโยม
นัน่ เอง ดังนัน้
ไม่ตอ้ งห่วง ยังมีหวัง

กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้ว มีผู้น�ำทางด้านจิตวิญญาณ
อันชาญฉลาดคนหนึ่งได้สอนว่า ในโลกนี้มีศาสนาอยู่เพียง
สองแบบคือ
แบบที่เ ปลี่ยนแปลงความจริงเพื่อให้เ หมาะสมกั บ
ความเชือ่ ของพวกเขา
แบบที่ เ ปลี่ ย นแปลงความเชื่ อ ของพวกเขาเพื่ อ ให้
เหมาะสมกับความเป็นจริง
ผู้น�ำคนนั้นเป็นสาวกของศาสนาแบบที่สอง ซึ่งมัก
พร้อมที่จะละทิ้งค�ำสั่งสอนหรือพิธีกรรมที่เขายึดมั่นถ้าหาก
ความจริงที่มีหลักฐานยืนยันอย่างแน่นอนขัดแย้งกับความ
เชือ่ เหล่านัน้
ค�ำสอนแบบนีเ้ องได้ทำ� ให้เขาเป็นศัตรูกบั ผูค้ นมากมาย
ที่ยังมีความคิดแบบเดิม ในไม่ช้า ฝ่ายตรงข้ามของเขาก็
สามารถหาวิ ธี ท�ำลายเขาได้ เนื่องจากเขามั ก จะออกไป
บรรยายเรือ่ งความเชือ่ ของเขาในทีส่ าธารณะอยูบ่ อ่ ยครัง้ จึง
ไม่ยากเลยทีจ่ ะเก็บรวบรวมค�ำบรรยายของเขา แล้วน�ำมาตัด
ต่อใหม่ และกล่าวหาว่าเขาเป็นคนนอกรีต เมือ่ มีการไต่สวน
เกิดขึน้ เขาได้รบั การตัดสินว่ามีความผิดและโทษทีไ่ ด้รบั ก็คอื
ความตาย
เมือ่ การตัดสินประหารชีวติ ได้มกี ารประกาศอย่างเป็น
ทางการ ผูน้ ำ� ทางจิตวิญญาณคนนัน้ ก็คร�ำ่ ครวญว่า “โธ่ น่า
เสียดายจริงๆ เราก�ำลังตั้งใจว่าจะสอนการท�ำสมาธิแบบ
ง่ายๆ ให้แก่ภรรยาของท่านผู้พิพากษา เพื่อที่เธอจะได้ไม่
เถียงกับเขาอีกเลย เป็นแบบนี้ เราก็จะไม่สามารถสอนให้เธอ
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เป็นคนว่าง่ายได้อกี แล้ว น่าเสียดายจริงๆ”
“ท่านรูว้ ธิ กี ารท�ำสมาธิ ทีส่ ามารถท�ำให้ภรรยาของเรา
ไม่เถียงกับเราได้ดว้ ยหรือ” ผูพ้ พิ ากษาถามด้วยความแปลก
ใจ
“เรารู้วิธีการท�ำสมาธิทุกรูปแบบเลยนะใต้เท้า” เขา
ตอบ “อืม” ผูพ้ พิ ากษาใช้ความคิด “ตกลง เราจะผ่อนผันการ
ประหารไปอีกสิบสองเดือนเพื่อท่านอาจจะสอนให้ภรรยา
ของเราไม่เถียงกับเราได้ แต่ถ้าเธอยังชอบเถียงกับเราหลัง
จากครบหนึง่ ปีแล้ว เราจะไปดูการประหารชีวติ ของท่านด้วย
ตัวเอง ปิดการพิจารณาคดี”
ขณะที่ผู้น�ำทางจิตวิญญาณคนนั้นออกมาจากห้อง
พิจารณาคดีพร้อมกับความเป็นอิสระอีกสิบสองเดือน บรรดา
ลูกศิษย์ของเขาก็ถามว่าวิธีการท�ำสมาธิอันทรงพลังวิธีไหน
กันทีจ่ ะท�ำให้ภรรยาเลิกทะเลาะกับสามีได้
“เราก็ไม่รเู้ หมือนกัน” ผูน้ ำ� ทางจิตวิญญาณตอบ “เรา
เองก็ยงั ไม่เคยรูว้ ธิ นี นั้ เลย แต่เราก็อาจจะค้นพบก็ได้ แต่ใคร
จะไปรูว้ า่ จะเกิดอะไรขึน้ อีกหนึง่ ปีขา้ งหน้า ภรรยาของท่านผู้
พิพากษาอาจจะเสียชีวิต ซึ่งนั่นก็จะเป็นการท�ำให้เธอเลิก
เถียงกับท่านผู้พิพากษา หรือเราเองอาจจะตายด้วยการสิ้น
อายุขยั ตามธรรมชาติ แต่อะไรก็ชา่ งเถอะ ตอนนีเ้ ราก็ได้เป็น
อิสระอีกตัง้ สิบสองเดือน” จงจ�ำค�ำพูดทีว่ า่
ไม่ตอ้ งห่วง ยังมีหวัง
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๙๖

จงท�ำตัวเป็นผูม้ าเยือน
อย่าท�ำตัวเป็น
เจ้าของสถานที่
- การปล่อยวาง -

มีผู้มาเยือนวัดของอาตมาหลายคนบอกว่าวัดนี้ช่างสงบ
สุขและสวยงามจริงๆ แต่อาตมากลับคิดว่าพวกเขาต้อง
เพีย้ นไปแล้วแน่ๆ
พวกเขาไม่เห็นหรือว่า ยังมีงานที่จ�ำเป็นต้องท�ำอีก
มากมาย ทั้งตัวอาคารและพื้นโดยรอบก็ยังรอการซ่อมแซม
อยู่ บรรดาพระสงฆ์หนุม่ ๆ ก็ยงั รอรับการฝึกอีกมากมาย และ
ยังต้องคอยตอบค�ำถามมากมายไม่รู้จบของบรรดาแขกผู้มา
เยือน ส�ำหรับอาตมานัน้ วัดของอาตมาเป็นทีท่ ำ� งานทีม่ งี าน

ยุง่ มาก ต้องมีอะไรบางอย่างทีไ่ ม่ถกู ต้อง และในไม่ชา้ อาตมา
ก็รวู้ า่ มันคือทัศนคติของอาตมานัน่ เอง
ดังนั้น อาตมาจึงเปลี่ยนทัศนคติของตัวเองเสียใหม่
สัปดาห์ละหนึ่งวันในตอนเช้า ซึ่งมักจะเป็นวันจันทร์เช้า
อาตมาจะแกล้งท�ำเป็นผูม้ าเยือนไม่ใช่เจ้าของสถานทีข่ องวัด
ทีอ่ าตมาจ�ำพรรษามาเป็นเวลา 30 ปี เวลาทีเ่ ป็นผูม้ าเยือน
นัน้ อาตมาไม่ตอ้ งกังวลเรือ่ งการซ่อมแซมอาคารหรือพืน้ วัด
การบรรยายธรรมะให้แก่พระลูกวัดก็ไม่ใช่หน้าทีข่ องอาตมา
อีกต่อไป รวมทั้งไม่ต้องคอยตอบค�ำถามมากมายในช่วงเช้า
ของวันเหล่านัน้ อาตมาสามารถชืน่ ชมวัดแห่งนีเ้ ช่นเดียวกับ
ผู้มาเยือนรู้สึก แล้วอาตมาก็พบว่าบรรดาผู้มาเยือนพูดถูก
เพราะวัดแห่งนีเ้ ป็นวัดทีส่ วยงามและสงบสุขถ้าโยมไม่ได้เป็น
เจ้าของสถานทีแ่ ห่งนี้
อาตมาได้สอนวิธกี ารแบบเดียวกันนีใ้ ห้แก่เพือ่ นๆ ของ
อาตมา โดยบอกให้พวกเขาแกล้งท�ำเป็นผู้มาเยือนในบ้าน
ของตัวเองอาทิตย์ละสักสองสามชั่วโมง อาจจะเป็นช่วงสุด
สัปดาห์กไ็ ด้
เวลาที่โยมไปเยี่ยมบ้านคนอื่นโยมต้องล้างจานให้เขา
หรือเปล่า ไม่ต้อง โยมต้องดูดฝุ่นพรมและปัดกวาดบ้านให้
เรียบร้อยหรือเปล่า ไมต้อง โยมต้องตัดหญ้าให้เขาหรือเปล่า
ไม่ต้อง แล้วโยมก็ไม่ต้องรู้สึกผิดที่ไม่ได้ท�ำงานบ้านเหล่านั้น
ด้วย เพราะโยมเป็นผูม้ าเยือนไม่ใช่เจ้าของบ้าน
ดังนั้น เมื่อโยมแกล้งท�ำเป็นผู้มาเยือนในบ้านของตัว
เอง ไม่ใช่เจ้าของบ้าน โยมก็จะสามารถชืน่ ชมความสวยงาม
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และความสงบสุขของบ้านหลังนัน้ ได้ โยมสามารถพักผ่อนได้
โดยไม่รสู้ กึ ผิด และสามารถมีความสุขอยูใ่ นบ้านหลังนัน้ โดย
ไม่ตอ้ งท�ำอะไร เพราะโยมเพียงแค่มาเยีย่ มเยือน
ผู้มาเยือนเท่านั้นที่สามารถปล่อยวางได้ ส่วนเจ้าของ
สถานทีต่ อ้ งดูแลทุกอย่าง
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๙๗

จงอย่าเพียงแต่มสี ติ
ขอให้มเี มตตาสติดว้ ย
- เมตตาสติ -

เศรษฐีนีคนหนึ่งไปเข้าห้องเรียนเพื่อฝึกสมาธิในช่วงเย็น
เธอบอกยามเฝ้าประตูคฤหาสน์ของเธอให้เตรียมพร้อมอยู่
เสมอเพราะเพือ่ นบ้านของเธอหลายคนถูกโจรกรรม ดังนัน้
เธอจึงสัง่ ให้เขามีสติอยูต่ ลอดเวลา
เมื่อเธอกลับมาถึง เธอก็พบว่าคฤหาสน์ของเธอถูก
โจรกรรม เธอจึงต�ำหนิยามเฝ้าประตูคฤหาสน์ของเธอ “ฉัน
บอกให้เธอมีสติดูพวกโจร แต่เธอก็ยังท�ำพลาดท�ำให้ฉันถูก
ขโมยข้าวของ”
“แต่ผมก็มีสตินะครับ คุณผู้หญิง” ยามคนนั้นกล่าว
“ผมเห็นพวกโจรก�ำลังเข้าไปในคฤหาสน์ของคุณผูห้ ญิง ผมก็

จ�ำไว้ว่า ‘โจรก�ำลังเข้าไปข้างใน’ จากนั้น ผมก็เห็นพวกมัน
ออกมาพร้อมกับเครื่องเพชรของคุณผู้หญิง ผมก็จ�ำอีกว่า
‘เครือ่ งเพชรถูกขโมยไป’ แล้วผมก็เห็นพวกมันเข้าไปอีกครัง้
และกลับออกมาพร้อมกับตู้เซฟของคุณผู้หญิง ผมก็จ�ำไว้ว่า
‘ตูเ้ ซฟถูกขโมยไป’ ผมมีสตินะครับคุณผูห้ ญิง”
เห็นได้อย่างชัดเจนว่า แค่มสี ตินนั้ ไม่เพียงพอ พวกเรา
ต้องเพิม่ ความเมตตาลงไปด้วย จากเรือ่ งทีเ่ ล่ามาข้างต้น ยาม
คนนั้นควรจะมีความเมตตาต่อนายจ้างของเขาด้วยการ
โทรศัพท์ไปแจ้งต�ำรวจ เมือ่ เราใส่ความเมตตาลงไปในความมี
สติ เราก็จะได้ ‘เมตตาสติ’
สองสามปีก่อน อาตมามีอาการอาหารเป็นพิษ ตาม
ธรรมเนียมปฏิบัติของนิกายของอาตมานั้น พระสงฆ์อาศัย
อาหารจากการบิณฑบาตเท่านั้น ซึ่งน�ำมาถวายโดยเหล่า
ฆราวาสทีเ่ ลือ่ มใสศรัทธาพวกเราเป็นประจ�ำทุกวัน พวกเรา
ไม่เคยรูเ้ ลยจริงๆ ว่าพวกเราจะได้ฉนั อะไรบ้าง จึงมีอยูบ่ อ่ ย
ครั้งที่บางอย่างที่พวกเราใส่เข้าไปในปากเป็นสิ่งที่กระเพาะ
ไม่เห็นด้วยในเวลาต่อมา ดังนั้น อาการปวดท้องเป็นครั้ง
คราวจึงถือเป็น ‘ภัยทีม่ ากับอาชีพ’ ของพระสงฆ์ แต่ครัง้ นีม้ นั
เลวร้ายกว่าอาการอาหารไม่ยอ่ ยระยะสัน้ ๆ มาก เพราะมัน
เป็นการปวดในช่องท้องอย่างรุนแรงของอาการอาหารเป็น
พิษ
แทนที่ จ ะไปโรงพยาบาลเช่ น เดี ย วกั บ พระสงฆ์ ที่ มี
เหตุผลพึงกระท�ำ แต่อาตมากลับใช้เมตตาสติ
อาตมาอดทนต่อสิ่งที่เกิดขึ้นโดยมีเป้าหมายที่จะหลุด
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พ้นจากความเจ็บปวด โดยอาตมาบอกตัวเองให้รู้ตัวอยู่ว่า
ก�ำลังเกิดอะไรขึน้ นีค่ อื สติทกี่ ำ� ลังระลึกรูค้ วามรูส้ กึ ทีเ่ กิดขึน้
ในขณะนั้นอย่างถ่องแท้เท่าที่จะท�ำได้ จากนั้นอาตมาก็เพิ่ม
ความเมตตาลงไป ด้วยการเปิดใจรับความเจ็บปวดทีเ่ กิดขึน้
และนึกถึงมันอย่างสงบนิ่ง อาตมาสังเกตเห็นว่า ล�ำไส้ผ่อน
คลายลงเล็กน้อยอันเป็นผลมาจากความเมตตา และความ
เจ็บปวดก็ลดลงไปเล็กน้อยด้วย ดังนัน้ อาตมาจึงเพิม่ ความ
เมตตาลงไปอีก ความเจ็บปวดก็ลดน้อยลงเรื่อยๆ ขณะที่
ความเมตตาปฏิบตั หิ น้าทีข่ องมันในการผ่อนคลายระบบทาง
เดินอาหาร และแล้วความเจ็บปวดก็หายไปโดยสิน้ เชิงภายใน
เวลาเพียงยีส่ บิ นาทีเท่านัน้ อาตมารูส้ กึ ปกติดแี ละผ่อนคลาย
ราวกับไม่เคยมีอาการอาหารเป็นพิษเกิดขึน้ เลย
สิ่งที่เกิดขึ้นนั้นแท้จริงเป็นอาการอาหารเป็นพิษอย่าง
แรง อาการปวดในช่องท้องนัน้ สุดแสนจะทรมานแทบจะทน
ไม่ได้ แต่มนั กลับถูกตอบโต้ดว้ ยเมตตาสติอย่างเต็มที่ อาตมา
ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของอาการ
อาหารเป็นพิษ แต่อาตมาไม่ได้กังวลเรื่องนั้นเลยเพราะ
อาการปวดท้องได้หายเป็นปลิดทิง้ และนีเ่ ป็นเพียงตัวอย่าง
ของพลังแห่งเมตตาสติทเี่ ป็นประสบการณ์ตรงทีเ่ กิดขึน้
เมตตาสตินั้นน�ำมาซึ่งการผ่อนคลาย ซึ่งน�ำความเบา
สบายมาสูร่ า่ งกาย สูจ่ ติ ใจ และสูโ่ ลก เมตตาสติสามารถท�ำให้
เกิดการเยียวยารักษาได้ ดังนัน้ จงอย่าเพียงแต่มสี ติ ขอให้มี
เมตตาสติดว้ ย
ชวนม่วนชื่น ๒ 309

๙๘

เมตตาสติในยามทีโ่ ยม
ถังแตก
- เมตตาสติ โธมัส (นามสมมุต)ิ ได้ใช้เวลาหลายเดือนปฏิบตั สิ มาธิอยูท่ ี่
วัดของเราในออสเตรเลีย ก่อนที่จะกลับไปที่บ้านของเขา
ในเยอรมันเพื่อเรียนต่อเขาได้เล่าให้อาตมาฟังว่า เมตตา
สติทำ� ให้เขาได้เงิน 20 ยูโรในเวลาทีเ่ ขาต้องการมันอย่าง
มากได้อย่างไร
วันแรกโธมัสได้ไปเริ่มเรียนที่มหาวิทยาลัยในเยอรมัน
นั้น เขาได้ยินเสียงแปลกๆ ซึ่งเขาอธิบายให้อาตมาฟังว่า
‘คล้ายๆ เสียงกลั้วคอ’ ดังออกมาจากตู้เอทีเอ็มขณะที่เขา
เดินผ่านไป เขาจึงคิดว่าตู้เอทีเอ็มของมหาวิทยาลัยคงจะ
ก�ำลังต้อนรับการเริม่ เรียนวันแรกของเขา

ตัง้ แต่วนั นัน้ มา โธมัสเฝ้าส่งเมตตาจิตให้แก่เพือ่ นของ
เขา ซึง่ ก็คอื ตูเ้ อทีเอ็มตูน้ นั้ ทุกครัง้ ทีเ่ ขาเดินผ่านมัน “ขออย่า
ให้เงินหมดตู้” “ขออย่าให้ถูกลูกค้าทุบเมื่อพวกเขารู้ว่าไม่มี
เงินในบัญชี” “ขออย่าให้เกิดการลัดวงจร” เป็นต้น
หลายเดือนต่อมา โธมัสก�ำลังนั่งทานอาหารกลางวัน
ภายใต้แสงอาทิตย์อนั อบอุน่ ห่างจากเพือ่ นของเขา ซึง่ ก็คอื ตู้
เอทีเอ็มตู้นั้นเพียงสองสามฟุต ตอนที่เขาได้ยินเสียงกลั้วคอ
อั น คุ ้ น หู ดั ง ขึ้ น อี ก ครั้ ง หนึ่ ง และเมื่ อ เขาหั น ไปก็ ม องเห็ น
ธนบัตรยีส่ บิ ยูโรใบหนึง่ โผล่ออกมาจากตูน้ นั้
เขาได้นงั่ อยูแ่ ถวๆ ตูเ้ อทีเอ็มตูน้ นั้ มาแล้วอย่างน้อยสิบ
ห้านาที และในช่วงทีผ่ า่ นมานัน้ ก็ไม่มใี ครเดินมาใกล้ตนู้ นั้ เลย
เขาจึงเดินไปหยิบเงินที่ตู้เอทีเอ็มแล้วก็โบกไปมาเพื่อหา
เจ้าของธนบัตรใบนัน้ แต่ไม่มใี ครมารับเลย โธมัส ซึง่ เป็นนัก
เรียนจนๆ คนหนึง่ จึงกล่าวกับตูเ้ อทีเอ็มเพือ่ นรักของเขาว่า
“ขอบใจนะ” แล้วก็เก็บธนบัตรใบนัน้ ใส่กระเป๋า
อาตมาสอบถามโธมัสอยู่หลายครั้งเพื่อตรวจสอบว่า
เรื่องที่เขาเล่าเป็นความจริงหรือเปล่า เขายืนยันอย่างหนัก
แน่นหลายครั้งจนกระทั่งอาตมาเชื่อเขาว่ามันเป็นเรื่องจริง
ดังนัน้ โปรดให้ความเมตตาต่อตูเ้ อทีเอ็มทัง้ หลายด้วย ใครจะ
ไปรู้ว่า สักวันหนึ่งตู้เอทีเอ็มเหล่านั้นอาจจะให้ความเมตตา
โยมกลับมาก็ได้
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๙๙
เมตตาสติกบั
ความสงบนิง่
- เมตตาสติ ปัจจุบนั นี้ มีคนพยายามฝึกท�ำสมาธิกนั มากมาย แต่ปญ
ั หา
ทีส่ ำ� คัญทีส่ ดุ ก็คอื พวกเขาไม่สามารถท�ำจิตให้นงิ่ ได้ ไม่วา่
จะพยายามมากแค่ไหนก็ไม่สามารถหยุดคิดได้ ท�ำไมกันนะ
ผู ้ ห ญิ ง คนหนึ่ ง ได้ รั บ โทรศั พ ท์ ใ นตอนบ่ า ยวั น หนึ่ ง
“สวัสดีจะ้ นี่ ซี.เอฟ. นะ บ่ายนีเ้ ธอมีเวลาว่างมาดืม่ กาแฟด้วย
กันสักถ้วยไหม”
“ได้เลย” ผูห้ ญิงคนนัน้ ตอบ
“ดีจัง” ซี.เอฟ.กล่าวต่อ “เราจะไปที่ร้านกาแฟที่ฉัน
ชอบ ไม่ใช่ร้านที่เธอชอบนะ เธอต้องสั่งกาแฟด�ำนะ ไม่ใช่
กาแฟลาเต้ที่มีคอเลสเตอรอลสูงที่ฉันรู้ว่าเธอชอบ เธอต้อง

กินบลูเบอรีม่ ฟั ฟินเหมือนฉัน ไม่ใช่ขนมปังบิสกิตทีฉ่ นั เห็นเธอ
กินอยู่บ่อยๆ เราจะนั่งกันที่มุมเงียบๆเพราะนั่นเป็นที่ๆ ฉัน
อยากนัง่ ไม่ใช่ตรงริมถนนทีเ่ ธอชอบนัง่ เสมอ แล้วเราก็จะคุย
กันเรือ่ งการเมือง ซึง่ ฉันชอบคุย ไม่ใช่เรือ่ งจิตวิญญาณอะไร
นั่นที่เธอชอบโพสต์ทวิตเตอร์อยู่บ่อยๆ สุดท้าย เราจะอยู่ที่
ร้านแค่หกสิบนาที ไม่ใช่หา้ สิบนาทีหรือเจ็ดสิบนาที เพียงแค่
หนึ่งชั่วโมงพอดิบพอดีเท่านั้น เพราะฉันต้องการจะใช้เวลา
เพียงแค่นนั้ ”
“อืม” ผู้หญิงคนนั้นตอบ พร้อมกับคิดอย่างรวดเร็ว
“ฉันเพิง่ นึกออกว่าต้องไปหาหมอฟันตอนบ่ายนี้ ขอโทษด้วย
นะ ซี.เอฟ. ฉันคงไปพบเธอไม่ได้แล้วหละ”
โยมอยากจะออกไปดื่มกาแฟสักถ้วยกับคนที่บอกว่า
โยมจะต้องไปไหน กินและดืม่ อะไร นัง่ ตรงไหน หรือคุยกัน
เรือ่ งอะไรด้วยหรือ ไม่มที างใช่ไหม และถ้าโยมยังคิดไม่ออก
ถึงทีม่ าของชือ่ ของ ผูท้ โี่ ทรศัพท์มาทีม่ ชี อื่ ว่า ซี.เอฟ. ละก้อ ตัว
ย่อนีม้ าจาก ‘Control Freak คนเจ้ากีเ้ จ้าการ’ นัน่ เอง
เมื่อเปรียบเทียบคนแบบนี้กับคนที่นั่งก�ำลังสมาธิอยู่
“ฟังนะ จิตของเรา ตอนนีเ้ ราก�ำลังจะนัง่ สมาธิ เจ้าจะต้องเฝ้า
ดูลมหายใจ ซึง่ เป็นสิง่ ทีฉ่ นั ต้องการท�ำ ไม่ใช่เทีย่ วล่องลอยไป
ที่โน่นที่นี่ตามที่เจ้าต้องการ เจ้าต้องมีสติระลึกรู้อยู่ที่ปลาย
จมูกซึง่ ฉันต้องการจะท�ำ ไม่ใช่ไปอยูบ่ นถนน แล้วเจ้าก็จะต้อง
นัง่ อยูต่ รงนัน้ เป็นเวลาหกสิบนาทีพอดิบพอดี ไม่ไห้ขาดไม่ให้
เกินแม้แต่นาทีเดียว”
เวลาทีโ่ ยมท�ำตัวเป็น ‘คนเจ้ากี้เจ้าการ’ ซึ่งปฏิบตั ิต่อ
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จิตของตัวเองราวกับเป็นทาส ก็ไม่ต้องสงสัยเลยว่าจิตของ
โยมก็มักจะพยายามหลบหนีโยมไปเสมอ มันจะคิดถึงแต่
ความทรงจ�ำทีไ่ ม่มปี ระโยชน์ วางแผนแต่เรือ่ งทีไ่ ม่มวี นั จะเกิด
ขึน้ ได้ ฝันเฟือ่ งไปเรือ่ ยๆ หรือไม่กห็ ลับ มันจะท�ำทุกวิถที างที่
จะหนีจากโยม นีเ่ ป็นเหตุผลว่าท�ำไมโยมจึงไม่สามารถสงบนิง่
ได้
ผู้หญิงคนเดิมได้รับโทรศัพท์สายหนึ่ง “สวัสดีจ้ะ นี่
เค.เอฟ. นะ บ่ายนีเ้ ธอมีเวลาว่างมาดืม่ กาแฟด้วยกันสักถ้วย
ไหม เธออยากไปร้านไหนล่ะ เธออยากจะกินและดืม่ อะไรดี
เราจะนัง่ ตรง ทีๆ่ เธอชอบ คุยหัวข้อเรือ่ งทีเ่ ธออยากคุย และ
อยูน่ านเท่าทีเ่ ธอต้องการเลยจ้ะ”
“ความจริงฉันมีนดั กับหมอฟันตอนบ่ายวันนี”้ ผูห้ ญิง
คนนัน้ ตอบ “ช่างเถอะ อย่าสนใจเรือ่ งหมอฟันเลย ฉันจะไป
ดืม่ กาแฟกับเธอจ้ะ” แล้วหญิงสาวทัง้ สองคนก็ใช้เวลาอยูด่ ว้ ย
กันอย่างสบายอกสบายใจและสนุกสนาน เป็นเวลายาวนาน
มากเกินกว่าที่ใครจะคิด อักษรย่อ เค.เอฟ. มาจากค�ำว่า
‘Kindfulness Freak - คนมีเมตตาสติ’
ดังนัน้ ถ้าโยมท�ำสมาธิโดยการปฏิบตั ติ อ่ จิตใจของโยม
ราวกับเป็นเพือ่ นทีด่ ที สี่ ดุ “เฮ้ เกลอ นายอยากจะท�ำสมาธิ
ตอนนี้ไหม นายอยากจะเฝ้าดูอะไร แล้วนายต้องการนั่ง
อย่างไร บอกมาเลยว่านายอยากจะนัง่ นานแค่ไหน” เมือ่ โยม
ปฏิบัติต่อจิตใจของโยมด้วยเมตตาสติ จิตใจของโยมก็จะไม่
อยากหนีไปไหน มันอยากจะอยูเ่ คียงข้างโยม ใช้เวลาอยูด่ ว้ ย
กันอย่างสงบนิง่ เป็นเวลายาวนานกว่าทีโ่ ยมคาดคิด
314 ชวนม่วนชื่น ๒

๑๐๐
อย่าหวาดกลัว
- การปลูกฝัง -

ค�ำ่ วันหนึง่ อาตมาก�ำลังนัง่ สมาธิอยูต่ ามล�ำพังในพืน้ ทีอ่ นั
กว้างไกล ในผืนป่าธรรมชาติในภาคอีสานของประเทศไทย
บรรยากาศมืดสนิทและหมู่บ้านที่ใกล้ที่สุดก็อยู่ห่างไกล
ออกไปกว่าสี่กิโลเมตร อาตมาเข้าสู่สมาธิภายในเวลาไม่
นานนัก จนกระทั่งได้ยินเสียงของสัตว์ป่าตัวหนึ่งเดินใกล้
เข้ามา
ในป่านัน้ มีทงั้ เสือ หมี และช้าง ซึง่ สามารถท�ำร้ายหรือ
แม้แต่ฆ่าคนที่ได้พบ พวกชาวบ้านที่เป็นผู้เฒ่าผู้แก่เคยบอก
กับอาตมาว่า ปกติสัตว์ใหญ่ๆ จะไม่ท�ำร้ายพระสงฆ์ แต่
อาตมาคิดได้วา่ ชาวบ้านเหล่านัน้ คงจะไม่รเู้ รือ่ งเกีย่ วกับพระ
สงฆ์ทถี่ กู เสือ ช้าง และหมีฆา่ ตายหรอก เพราะท่านเหล่านัน้

คงไม่มชี วี ติ รอดมาเล่าให้พวกเขาฟัง
อาตมาฟังเสียงสัตว์ที่ก�ำลังเดินใกล้เข้ามาในความมืด
อย่างระมัดระวัง จากเสียงทีไ่ ด้ยนิ สัตว์ตวั นัน้ น่าจะเป็นเพียง
สัตว์ตวั เล็กๆ ไม่มอี ะไรน่าเป็นห่วง ดังนัน้ อาตมาจึงกลับเข้า
สมาธิอกี ครัง้
สัตว์ตวั นัน้ เดินเข้ามาใกล้ทกุ ทีและเสียงก็ดงั ขึน้ อาตมา
ตัง้ ใจฟังเสียงอย่างมีสติและรูว้ า่ ได้ประเมินขนาดของสัตว์ตวั
นั้นต�่ำไปหน่อย เพราะเสียงมันคล้ายๆ กับสัตว์ขนาดกลาง
เช่น ชะมด ซึ่งก็ไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงอีกเหมือนกัน ดังนั้น
อาตมาจึงเริม่ ท�ำสมาธิอกี ครัง้
เสียงนั้นดังมากขึ้น อาตมาสามารถบอกได้จากเสียง
กรอบแกรบของใบไม้บนพืน้ ดินและเสียงแครกๆ ของกิง่ ไม้ที่
ถูกหักว่า สัตว์ตัวนั้นเป็นสัตว์ที่มีขนาดใหญ่มาก และก�ำลัง
เดินตรงมาทีอ่ าตมา
อาตมารู ้ สึ ก หวาดกลั ว มาก จึ ง ลื ม ตาขึ้ น และหยิ บ
ไฟฉายเพือ่ ส่องหาเสือ หรือช้างหรือหมี และเตรียมพร้อมที่
จะวิง่ หนีเพือ่ เอาชีวติ รอด
สองสามนาทีตอ่ มา อาตมามองตามแสงไฟของไฟฉาย
ก็เห็นหนูปา่ ตัวเล็กๆ ตัวหนึง่
อาตมาได้เรียนรู้ว่า ความกลัวท�ำให้สิ่งต่างๆ มีขนาด
ใหญ่เกินจริง เวลาที่โยมหวาดกลัวเสียงของหนูตัวหนึ่ง ก็ดู
ราวกับเสียงเดินของเสือที่สามารถกินพระสงฆ์ได้เลยทีเดียว
ความหวาดกลัวท�ำให้ความเจ็บป่วยเล็กๆ น้อยๆ กลายเป็น
โรคมะเร็งร้ายแรง และอาการผื่นคันธรรมดาๆ ก็กลายเป็น
316 ชวนม่วนชื่น ๒

โรคต่อมน�ำ้ เหลืองอักเสบ ความหวาดกลัวสามารถท�ำให้ทกุ
อย่างใหญ่กว่าความเป็นจริงมาก
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๑๐๑
ผี

- การปลูกฝัง -

ผูช้ ายคนหนึง่ เดินกลับจากวัดในช่วงค�ำ่ โดยตัดสินใจว่าจะ
ใช้ทางลัดผ่านป่าช้า เขาเป็นนักวิทยาศาสตร์และไม่เชือ่ ใน
เรือ่ งผีสาง อย่างน้อยทีส่ ดุ เขาก็บอกกับเพือ่ นๆ ว่าอย่างนัน้
อาตมาเองก็ไม่รเู้ หมือนกันว่าท�ำไมเสาไฟฟ้าตามถนน
มักจะอยู่ห่างจากบริเวณป่าช้าเสมอ บางทีมันก็เลยท�ำให้
ป่าช้ากลายเป็นสถานที่ที่น่าสะพรึงกลัวในยามค�่ำคืนเสมอ
ไม่วา่ โยมจะเชือ่ เรือ่ งผีหรือไม่
เขารู้สึกดีขึ้นเมื่อเดินผ่านบริเวณกลางป่าช้าไปแล้ว
จากนั้น เขาคิดว่าได้ยินเสียงแปลกๆ เหมือนกับมีคนก�ำลัง
เดินตามเขาอยู่ แต่เขาก็พยายามไม่คดิ ถึงมันและคิดว่าเขาคง
คิดไปเองแล้วก็เดินต่อไป

แต่ไม่ใช่ มีอะไรบางอย่างก�ำลังเดินตามเขาอยู่ ดังนั้น
เขาจึงเริม่ เดินเร็วขึน้ เสียงฝีเท้าสิง่ ทีก่ ำ� ลังเดิมตามเขาอยูน่ นั้ ก็
เหมือนกับจะเดินเร็วขึน้ ด้วย ถึงแม้วา่ เขาจะบอกกับตัวเองว่า
เป็นเพียงแค่ความคิดก�ำลังเล่นตลกกับเขาอยู่ แต่เขาก็หนั ไป
มองข้างหลัง ซึง่ นัน่ เป็นความผิดพลาดอย่างใหญ่หลวง
ดวงตาของเขาเบิกโพลงด้วยความหวาดกลัว อ้าปาก
ค้างและตัวสั่นอย่างไม่รู้ตัว ใบหน้าของเขาซีดเผือดด้วย
อาการตกใจสุดขีด โลงศพโลงหนึง่ ก�ำลังลอยตามหลังเขามา
ด้วยระยะห่างเพียงสองสามเมตรเท่านั้น โลงศพที่ตั้งตรง
ปกคลุมไปด้วยใยแมงมุมและเศษดินเต็มไปหมด โครม โครม
โครม
เขาหันกลับมาและวิ่งหนี โลงศพโลงนั้นเคลื่อนตาม
หลังเขามา โครมๆๆ มันก�ำลังจะตามมาทันเขาแล้ว
โชคดีทบี่ า้ นของเขาอยูไ่ ม่ไกลมาก เขากระโดดข้ามรัว้
หลังบ้านและวิง่ ไปทีป่ ระตูบา้ น โลงศพกระแทกประตูรวั้ แรง
ขึ้น เมื่อไปถึงหน้าประตู เขาก็หยิบพวงกุญแจบ้านออกมา
จากกระเป๋าเสือ้ โลงศพโลงนัน้ พังประตูสวนหลังบ้านเข้ามา
มีเสียงดัง “โครม” เขาท�ำกุญแจหลุดมือ โลงศพตรงเข้ามาชน
เขา เขาเอื้อมหยิบลูกกุญแจที่อยู่ในพวงกุญแจด้วยความ
หวาดกลัวและพยายามเสียบลูกกุญแจเข้าไปที่ล๊อก โลงศพ
เกือบจะทับบนตัวเขา กุญแจเข้าล๊อคได้พอดี เขาจึงไขกุญแจ
เพือ่ เปิดประตูบา้ น เขารีบกระโดดเข้าไปในบ้านและปิดประตู
เสียงดังปัง ขณะทีโ่ ลงศพมาถึงประตู เหงือ่ ไหลโทรมกายเขา
และเขาก็ตวั สัน่ ตลอดเวลา แต่กร็ สู้ กึ ปลอดภัยเมือ่ อยูใ่ นบ้าน
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โครม โลงศพเริม่ กระแทกประตูบา้ น โครม มันกระแทก
ประตูแรงขึน้ โครม กลอนประตูเริม่ แยกออกจากกัน เขาวิง่
ลนลานขึ้นไปยังห้องเพียงห้องเดียวที่มีล๊อค ซึ่งก็คือห้องน�้ำ
นัน่ เอง เมือ่ ขึน้ ไปถึงหัวบันได เขาก็หนั กลับมาเห็นโลงศพโลง
นั้นพังประตูบ้านของเขา แล้วก็เข้ามาภายในบ้าน เขาวิ่ง
ปราดเข้าไปในห้องน�ำ้ และล๊อคประตู หัวใจของเขาเต้นรัว
เขาได้ยินเสียงโลงศพเคลื่อนตัวกระทบบันไดขึ้นมา
และได้ยนิ เสียงมันกระแทกประตูหอ้ งน�ำ้ ถ้าประตูหน้าบ้านที่
แข็งแรงยังไม่สามารถหยุดยัง้ โลงศพโลงนัน้ ได้ ประตูหอ้ งน�ำ้ ก็
คงจะต้านทานไม่ไหวอย่างแน่นอน โครม แล้วประตูหอ้ งน�ำ้ ก็
เปิดออก ไม่มีที่ไหนที่จะหนีไปซ่อนตัวได้อีกแล้ว โลงศพ
เคลือ่ นตรงเข้ามาหาเขา เขาคว้าอะไรบางอย่างเพือ่ ขว้างไปที่
โลงศพอย่างอัตโนมัติ มันเป็นขวดยาบนหิง้ วางของ ขวดแก้ว
ฟาดไปบนโลงศพ แล้วของเหลวกลิน่ ฉุนก็ราดไปทัว่ แผ่นไม้ที่
ปกคลุมไปด้วยใยแมงมุม โลงศพหยุดนิง่ ช่างน่าอัศจรรย์ใจ
มาก โลงศพหยุดสนิทไปแล้ว
ขวดนัน้ เป็นขวดทีใ่ ส่ยาแก้ไอ (cough medicine) คง
เป็นจริงตามทีไ่ ด้ยนิ คนขายยาพูดว่า “ยาขวดนีห้ ยุดอาการไอ
(coughin=การไอ พ้องเสียงกับค�ำว่า cofin=โลงศพ) ได้
ชะงัด”
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๑๐๒
ผีใจดี

- ความเมตตา -

เพื่อนของอาตมาคนหนึ่งเป็นคนงานก่อสร้างจนๆ อยู่ใน
เมืองเพิร์ธ เขามีหน้าที่ช่วยต่อเติมบ้านเก่า เขาเล่าให้
อาตมาฟังว่าขณะที่ก�ำลังเก็บกวาดสถานที่หลังจากที่ทุก
คนกลับบ้านไปหมดแล้ว เขาได้ยนิ เสียงคนพูดว่า “วางมือ
ของคุณไว้ใต้นสี้ ”ิ
แต่ไม่มใี ครอยูแ่ ถวนัน้ เลย เขาจึงคิดว่าเขาหูแว่วไปเอง
ต่อมาเขาก็ได้ยนิ เสียงนัน้ อีกครัง้ “วางมือของคุณไว้ใต้
นี้สิ” สมองของเขาไม่ได้ก�ำลังเล่นตลกกับเขาแน่ๆ มันเป็น
ความจริง มันคือ ผี
ถ้าเป็นโยมจะท�ำอย่างไร อย่าเพิง่ วิง่ หนีไปเพราะผีใจดี
มีอยูม่ ากมาย

ดังนัน้ เขาจึงยืน่ มือเข้าไปใต้ตวั บ้านแล้วก็ดงึ ถุงใบใหญ่
ใบหนึ่งออกมา เมื่อเปิดถุงออกดูก็เห็นเงินสดจ�ำนวนหลาย
พันดอลล่าร์ เขาจึงสงสัยว่าเจ้าของบ้านคนก่อนซึง่ เสียชีวติ ไป
แล้วอาจซ่อนเงินไว้ใต้บ้านหลังนี้เพื่อหลบเลี่ยงการจ่ายภาษี
เขาใช้เงินจ�ำนวนนั้นเป็นเงินดาวน์บ้านหลังแรกของเขา ซึ่ง
ท�ำให้เขาได้เริม่ สร้างอนาคตตัวเอง
ดังนัน้ ต่อไปนี้ ถ้าโยมได้ยนิ เสียงลึกลับพูดว่า “วางมือ
ของคุณไว้ใต้นสี้ ”ิ โยมก็รแู้ ล้วนะว่าจะต้องท�ำอย่างไร
เพื่อนอีกคนหนึ่งอาศัยอยู่ตามล�ำพังกับหมาของเธอ
ปกติเธอจะพาหมาเดินเล่นในป่าวันละสองครั้ง เธอรักหมา
ตัวนัน้ ราวกับลูกแท้ๆ ของเธอ
เช้าวันหนึ่ง ขณะที่ก�ำลังเล่นกับหมาของเธออยู่ในป่า
เธอได้ทำ� แหวนวงหนึง่ หายไป มันไม่ได้มรี าคาค่างวดมากมาย
นัก แต่มนั เป็นสิง่ ทีม่ คี ณ
ุ ค่าต่อความรูส้ กึ ส�ำหรับเธอ เธอคิด
ได้ว่ามันน่าจะหล่นหายไปตรงไหน แต่ไม่ว่าจะหาอยู่นาน
เท่าไรเธอก็ไม่สามารถหามันพบ เธอรูส้ กึ ผิดหวังและล้มเลิก
ความตัง้ ใจทีจ่ ะค้นหามันต่อไป
ต่อมาอีกไม่นาน เธอก็ลืมเรื่องแหวนวงนี้ไปสนิทเมื่อ
หมาตัวโปรดของเธอตาย
เธอเล่าว่า หลังจากทีห่ มาของเธอตาย เธอได้ยนิ เสียง
มันเห่าอยูใ่ นบ้านอย่างชัดเจนเป็นเวลาหลายวัน ซึง่ เธอมัน่ ใจ
ว่าไม่ได้คดิ ไปเอง เสียงเห่านัน้ เป็นเสียงจริง และเธอจ�ำมันได้
ดีวา่ เป็นเสียงของหมาของเธอ
แต่เธอยังไม่เคยเห็นผีหมาตัวนั้นสักที เธอจะได้ยิน
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เสียงมันในห้องอีกห้องหนึ่ง เมื่อเธอวิ่งเข้าไปดูก็ไม่เคยเห็น
หมาสักตัวเลย
วันหนึง่ เธอยืนอยูต่ รงประตูทางเข้าภายในบ้านตอนที่
ได้ยินเสียงหมาเห่าอยู่ข้างนอก เธอรีบเปิดประตูด้วยความ
หวังทีจ่ ะได้เห็นหมาตัวโปรดของเธออีกสักครัง้ หนึง่ แต่มนั ก็
ไม่ได้อยูต่ รงนัน้ แต่วา่ มีอะไรบางอย่างอยูบ่ นพรมเช็ดเท้าตรง
ประตูบา้ น แหวนวงทีเ่ ธอท�ำหายไปวางอยูต่ รงกลางผืนพรม
ยินดีตอ้ นรับของเธอ หมาของเธอทีต่ ายไปหาแหวนมาให้เธอ
จากนัน้ เธอก็ไม่ได้ยนิ เสียงหมาตัวนัน้ อีกเลย
ทิม ซึง่ เป็นนามสมมุติ ได้ยา้ ยจากลอนดอนมาอาศัยอยู่
ทีเ่ มืองเพิรธ์ เขาตืน่ ขึน้ มาตอนกลางดึกของคืนวันหนึง่ ในบ้าน
ทีเ่ ขาอาศัยอยูต่ ามล�ำพัง เขาเปิดไฟในห้องนอนและมองเห็น
แม่ผชู้ ราของเขายืนอยูท่ ปี่ ลายเตียงนอน
แม่ของเขาอาศัยอยูใ่ นเมืองเอสเซ้กซ์ เขารูว้ า่ สิง่ ทีเ่ ห็น
นั้นต้องเป็นผีแน่ๆ แต่เขาบอกกับอาตมาว่าเขาไม่รู้สึกกลัว
แม้แต่น้อย เขารู้สึกมีความสุขและสงบมากที่ได้เห็นแม่ของ
เขายืนอยูต่ รงนัน้ อย่างเงียบๆ และยิม้ ให้ลกู ชายของเธอด้วย
ความรักอย่างไม่มเี งือ่ นไข
เขารูว้ า่ แม่ของเขาต้องเสียชีวติ แล้ว แต่เขาไม่รสู้ กึ เศร้า
โศกเลย ความรักทีม่ าจากรอยยิม้ ของแม่ของเขานัน้ ขจัดปัด
เป่าความเศร้าโศกให้หายไปหมด
ผีที่เขาเห็นนั้นปรากฏตัวอยู่นานหลายนาที เมื่อผีตน
นัน้ ได้หายไปในทีส่ ดุ ทิมท�ำแบบเดียวกับทีค่ นอังกฤษทัว่ ๆ ไป
มักจะท�ำกันในสถานการณ์เช่นนัน้ เขาลุกขึน้ จากเตียงแล้วก็
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ไปชงชาดืม่
ขณะที่ก�ำลังดื่มชาอยู่เสียงโทรศัพท์ในบ้านก็ดังขึ้น
น้องสาวของเขาโทรศัพท์มาจากอังกฤษ
“ทิม ขอโทษนะทีป่ ลุกเธอขึน้ มาตอนกลางดึก แต่ฉนั มี
ข่าวร้ายจะบอก”
“ผมรู้แล้วล่ะ” ทิมพูดแทรกขึ้นมา “คุณแม่เสียชีวิต
แล้ว”
“เธอรูไ้ ด้ยงั ไงกัน” น้องสาวของเขาอุทานออกมาอย่าง
ไม่อยากจะเชือ่ “พวกเราเพิง่ จะกลับมาจากโรงพยาบาล”
ทิ ม จึ ง เล่ า เรื่ อ งผี ข องแม่ ใ ห้ เ ธอฟั ง มั น ช่ า งเป็ น
ประสบการณ์ที่น่ายินดีและน่ามหัศจรรย์ที่สุดประสบการณ์
หนึ่ง ที่ได้เห็นแม่ของเขาและได้เอิบอิ่มอยู่กับความรักของ
เธอเป็นครัง้ สุดท้าย
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๑๐๓
ต้นไม้และเด็กน้อย
- ความเมตตา -

มีตน้ ไม้โตเต็มทีต่ น้ หนึง่ ในป่า ซึง่ มีลำ� ต้นใหญ่ มีกงิ่ มากมาย
และใบดกหนา เด็กน้อยผูเ้ ดียวดายมาเล่นทีต่ น้ ไม้ตน้ นัน้
เด็กคนนัน้ จินตนาการไปว่าเขาได้ยนิ เสียงต้นไม้ตน้ นัน้
พูดอย่างมีเมตตาว่า “มาสิ ปีนขึน้ มาบนตัวฉัน มาสร้างบ้าน
บนต้นไม้หลังเล็กๆ บนนี้ เธอจะใช้กิ่งไม้กิ่งเล็กๆ กับใบไม้
มากมายเหล่านี้ก็ได้นะถ้าเธอต้องการ” ดังนั้น เด็กน้อยคน
นั้นก็ปีนขึ้นไปบนต้นไม้ต้นนั้น หักกิ่งไม้และใบไม้มาท�ำเป็น
บ้านต้นไม้ซงึ่ อยูส่ งู ขึน้ ไปบนต้นไม้ตน้ นัน้ แม้วา่ ต้นไม้ตน้ นัน้
จะรู้สึกเจ็บปวดอยู่บ้างแต่มันก็มีความสุขที่ได้เสียสละเล็กๆ
น้อยๆ เพือ่ ได้เห็นเด็กน้อยคนหนึง่ ได้เล่นสนุกสนาน เด็กคน
นั้นจะเล่นอยู่ที่บ้านต้นไม้แห่งนั้นเป็นเวลานานอยู่หลายวัน

ต้นไม้ตน้ นัน้ พอใจทีเ่ ห็นเช่นนัน้
เมื่อเด็กคนนั้นโตขึ้น เขาก็หยุดไปเล่นที่ต้นไม้ต้นนั้น
ท�ำให้ตน้ ไม้รสู้ กึ เศร้า กิง่ ไม้ลบี ลูล่ งและใบไม้กด็ ไู ม่เขียวสดใส
อีกสองสามปีตอ่ มา เด็กคนนัน้ ซึง่ ตอนนีอ้ ยูใ่ นช่วงวัย
รุน่ ได้กลับมาในป่า ต้นไม้ตน้ นัน้ ตืน่ เต้นดีใจมากทีเ่ ห็นเขาอีก
ครัง้ เด็กหนุม่ คนนัน้ คิดว่าเขาได้ยนิ ต้นไม้ตน้ นัน้ พูดว่า “ปีน
ขึน้ มาบนตัวของฉันอีกสิ บ้านต้นไม้หลังเดิมของเธอแทบจะ
ไม่มอี ะไรเปลีย่ นแปลงเลยนะ ฉันคิดถึงเธอจัง”
“ตอนนีผ้ มโตเกินกว่าทีจ่ ะเล่นทีบ่ า้ นต้นไม้แล้ว” เด็ก
วัยรุน่ คนนัน้ กล่าว “ผมอยากจะเรียนในมหาวิทยาลัย แต่ผม
ก็จนเกินไป”
“ไม่มปี ญ
ั หา” ต้นไม้ตน้ นัน้ ดูเหมือนจะพูดว่า “กลับมา
ใหม่อาทิตย์หน้านะ ผลไม้ของฉันก�ำลังจะออกมาแล้ว ฉันจะ
ออกผลไม้ให้มากเป็นพิเศษ ขอให้เธอเก็บผลไม้ทั้งหมดไป
ขายจะได้มเี งินมาจ่ายค่าเรียนในมหาวิทยาลัยนะ”
เด็กคนนั้นก็กลับมาในอีกเจ็ดวันต่อมา ต้นไม้ต้นนั้นมี
ผลไม้อนั หอมหวานออกมาเต็มต้นไปหมด เด็กคนนัน้ เก็บผลไม้
ไปทัง้ หมดไม่เหลือแม้แต่ลกู เดียว เขาขายผลไม้เหล่านัน้ และ
ได้เงินมามากพอส�ำหรับค่าเล่าเรียนหนึ่งปี ต้นไม้ต้นนั้นมี
ความสุขมาก
เด็กคนนัน้ กลับมาทีน่ นั่ เป็นเวลาสามปี แล้วก็เก็บผลไม้
ทุกลูกไปขายเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายของเขา ต้นไม้ต้นนั้นรู้สึก
ปลาบปลื้มดีใจ และดูเหมือนว่ามันพยายามออกลูกให้มาก
ขึน้ ทุกปีเพือ่ ให้เพือ่ นของมันเก็บไปขาย ถึงแม้วา่ การท�ำแบบ
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นั้นท�ำให้ต้นไม้ต้นนั้นรู้สึกอ่อนเพลียและอ่อนแอมากขึ้น
ก็ตาม
เมื่อเด็กคนนั้นเรียนจบ เขาก็ไม่มาหาต้นไม้อีก ต้นไม้
ต้นนัน้ เศร้าสลดอีกครัง้
อีกสองสามปีตอ่ มา เด็กคนนัน้ ซึง่ ตอนนีไ้ ด้โตเป็นหนุม่
แล้วกลับมา เขารูส้ กึ ประทับใจเป็นอย่างยิง่ ทีต่ น้ ไม้เก่าแก่ตน้
นัน้ ร้องตะโกนออกมาด้วยความดีใจทีไ่ ด้พบเขาอีกครัง้ “รอ
อีกสักสองสามวันนะ แม้วา่ ตอนนีฉ้ นั จะไม่คอ่ ยแข็งแรงมาก
นัก แต่ฉนั สามารถออกผลไม้ให้ได้มากๆ เธอจะได้เอาไปขาย
เป็นค่าเล่าเรียนนะ”
“ตอนนีผ้ มเรียนจบแล้ว” ชายหนุม่ กล่าว “และก�ำลัง
ท�ำงาน ผมหลงรักผูห้ ญิงคนหนึง่ และต้องการจะแต่งงานกับ
เธอ แต่เราสองคนต้องมีบ้านสักหลังหนึ่งเพื่อจะได้อยู่ด้วย
กัน”
“ไม่มปี ญ
ั หา” ต้นไม้ตน้ นัน้ ดูเหมือนจะพูดว่า “พรุง่ นี้
เธอเอาเลื่อยมาอันหนึ่งนะ แล้วก็ตัดเอากิ่งไม้กิ่งใหญ่ๆ ไป
เพราะมันจะใช้ทำ� พืน้ บ้านและเสาบ้านได้ มันมีมากพอทีจ่ ะ
ใช้ทำ� ฝาบ้านด้วยนะ แล้วก็ใช้กงิ่ ไม้เล็กๆ และใบไม้ใบใหญ่ๆ
ซึง่ มีอยูม่ ากมายท�ำเป็นหลังคาบ้านได้”
ดังนั้น ในวันต่อมา ชายหนุ่มจึงตัดกิ่งไม้และใบไม้
ทั้งหมดของต้นไม้ต้นนั้น ปล่อยทิ้งไว้เพียงล�ำต้นเท่านั้น ถึง
แม้ว่า ต้นไม้รู้สึกเจ็บปวดมากจนเกือบจะต้องตายแต่มันก็มี
ความสุขทีไ่ ด้ทำ� ในสิง่ ทีเ่ ป็นการเสียสละอย่างใหญ่หลวงให้แก่
คนทีม่ นั รัก
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เด็กคนนั้นไม่ได้กลับมาหาต้นไม้ต้นนั้นเป็นเวลา
หลายปี ต้นไม้ตน้ นัน้ มีชวี ติ อยูไ่ ด้โดยอาศัยความทรงจ�ำอันมี
ความสุขทีม่ อี ยูป่ ระทังชีวติ เรือ่ ยมา
เมือ่ เด็กคนนัน้ กลับมาอีกครัง้ นัน้ เขาเข้าสูว่ ยั กลางคน
ต้นไม้ต้นนั้นแทบจะกระโดดจนรากลอยขึ้นมาจากพื้นดิน
ด้วยความดีใจ “ยินดีต้อนรับจ้ะ ช่างน่าดีใจจริงๆ ที่ได้พบ
เธอ” แม้เหล่านกกาทีบ่ นิ ผ่านไปมาก็ยงั ได้ยนิ เสียงของต้นไม้
ต้นนัน้ ด้วย “ฉันจะช่วยอะไรเธอได้บา้ ง ขอให้ฉนั ช่วยเธอนะ
จ๊ะ”
“ตอนนี้ผมมีลูกแล้ว” ชายคนนั้นกล่าว “แล้วผมก็
ต้องการเปิดร้านเฟอร์นเิ จอร์ของตัวเอง เพือ่ จะได้มเี งินมาก
พอทีจ่ ะท�ำให้ลกู ๆ มีอนาคตทีด่ คี รับ”
“วิเศษเลย” ต้นไม้ตน้ เก่าแก่กล่าว “เธออาจจะคิดว่า
ฉันเป็นเพียงต้นไม้แก่ๆ แต่ในล�ำต้นของฉันมีเนือ้ ไม้ทสี่ วยงาม
มากมายที่เธอสามารถใช้ท�ำเฟอร์นิเจอร์ราคาแพงได้หลาย
ชิน้ ทีเดียวนะ ตัดล�ำต้นของฉันไปเถอะนะ ฉันจะดีใจมากถ้า
เธอตัดล�ำต้นของฉันไปทัง้ หมด”
ชายคนนั้นจึงกลับมาตัดต้นไม้ต้นนั้นในวันรุ่งขึ้นและ
ได้ทอ่ นไม้ชนั้ เยีย่ มเพือ่ เริม่ ธุรกิจเฟอร์นเิ จอร์ของเขา แต่ตอ่ มา
อีกไม่นานต้นไม้ตน้ นัน้ ก็ตาย
หลายปีต่อมา เด็กคนนั้นได้เข้าสู่วัยชรา เขาจึงได้ไป
เยี่ยมสถานที่ซึ่งครั้งหนึ่งต้นไม้ที่แข็งแรงต้นนั้นเคยยืนต้นอยู่
ต้นไม้ตน้ ทีเ่ ขาเคยปีนขึน้ ไปสร้างบ้านต้นไม้ตอนทีเ่ ขายังเป็น
เด็กตัวเล็กๆ และมีน�้ำใจไมตรีกับเขาเสมอมา แต่สิ่งที่เหลือ
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อยู่ตอนนี้มีเพียงแค่ตอไม้ที่ผุพัง ชายชราคนนั้นนอนหนุน
ศีรษะด้วยตอไม้ผุพังอันนั้นเพื่อพักผ่อนสักครู่ ตอไม้อันนี้
นอนหนุนแล้วรู้สึกสบายกว่าหมอนขนนกมากทีเดียว เขา
ระลึกได้ทั้งน�้ำตาว่าต้นไม้ต้นนั้นได้เคยช่วยเหลือเขาอย่างไร
บ้างในทุกๆ ครัง้ ทีเ่ ขาต้องการความช่วยเหลือโดยไม่เคยถาม
ค�ำถามอะไร ท�ำไมต้นไม้ตน้ นัน้ จึงยอมเสียสละทุกอย่างเพือ่
ช่วยเขา และรูส้ กึ มีความสุขทุกครัง้ ทีไ่ ด้ทำ� เช่นนัน้
และแล้วเขาก็ระลึกได้วา่ ต้นไม้ตน้ นัน้ ก็คอื พ่อแม่ของ
เขานัน่ เอง
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๑๐๔
หมอกแห่งสก๊อตแลนด์
- เมตตาสติ -

ตอนที่อาตมาเป็นนักเรียน ก็ได้ใช้เวลาในช่วงวันหยุดฤดู
ร้อนมากมายหลายครั้งไปเที่ยวแถวเทือกเขาและป่าทาง
ภาคเหนือของสก๊อตแลนด์ ในวันที่ท้องฟ้าสดใสวันหนึ่ง
อาตมาไปเดินป่ากับเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลที่พักของเยาวชนใน
ท้องถิน่ เพือ่ ขึน้ ไปบนยอดเขาทีอ่ ยูใ่ กล้ๆ ซึง่ ภาพวิวทิวทัศน์
ทีม่ องมาจากยอดเขาแห่งนัน้ ช่างน่าตืน่ ตาตืน่ ใจจริงๆ
ด้วยความที่เป็นวัยรุ่นผู้เต็มไปด้วยความกระตือรือร้น
อาตมาจึงชักชวนให้เขาเดินต่อไปยังยอดเขาทีอ่ ยูถ่ ดั ไป แต่ผู้
ดูแลที่พักซึ่งมีอายุมากกว่าไม่ต้องการเดินต่อไปอีกแล้ว เขา
จึงบอกให้อาตมาเดินไปตามล�ำพัง ซึง่ เป็นค�ำแนะน�ำทีไ่ ม่ถกู
ต้องนักเพราะมันเกือบจะท�ำให้อาตมาเอาชีวติ ไม่รอด

ขณะที่เดินขึ้นเขาลูกที่สองไปได้ครึ่งทาง ฟ้าเริ่มปิด
ตอนทีอ่ าตมาใกล้จะถึงยอดเขา ก้อนเมฆมากมายลอยต�ำ่ ลง
มารวดเร็วมากอย่างไม่นา่ เชือ่ จนกระทัง่ อาตมาถูกห่อหุม้ ไป
ด้วยหมอกหนาทึบภายในเวลาอันรวดเร็ว ท�ำให้อาตมา
สามารถมองเห็นระยะทางข้างหน้าไกลสุดได้ไม่เกินหนึง่ เมตร
เท่านัน้
อาตมาเคยได้ยินเรื่องเล่ามากมายเกี่ยวกับนักท่อง
เที่ยวชาวอังกฤษเหมือนกับอาตมาที่หายตัวไปในหมอกเป็น
เวลาหลายวัน แต่อาตมาไม่เชือ่ เรือ่ งพวกนัน้ อาตมามีสญ
ั ชาติ
ญาณทีด่ เี กีย่ วกับทิศทาง ดังนัน้ อาตมาจึงแค่หนั กลับมาและ
เดินกลับไปในทิศทางที่อาตมาเดินมา เมื่อมองดูที่พื้นดิน
เบื้องหน้าที่อยู่ไกลออกไปประมาณสองฟุต ซึ่งเป็นระยะที่
ไกลทีส่ ดุ ทีอ่ าตมาสามารถมองเห็นได้ ขณะทีค่ อ่ ยๆ เดินอย่าง
ระมั ด ระวั ง อาตมาก็ ม องเห็ น พื้ น ดิ น ตรงหน้ า ยุ บ ลงไป
เนือ่ งจากอาตมาอยูห่ า่ งจากหน้าผาทีส่ งู ชันเพียงแค่ประมาณ
สองฟุต เหลืออีกเพียงก้าวเดียวก็จะเป็นการก้าวสูค่ วามตาย
อย่างแน่นอน จากนัน้ อาตมาลองดูในแผนทีก่ พ็ บว่าหน้าผา
เพียงแห่งเดียวบนภูเขาลูกนัน้ ซึง่ สูงประมาณ 100 ฟุต อยู่
ในทิศทางตรงข้ามกับที่ซึ่งอาตมาคิดว่าตัวเองก�ำลังเดินไป
อย่างแน่นอน พอทีสำ� หรับสัญชาติญาณทีด่ เี กีย่ วกับทิศทาง
ของอาตมา
อาตมารู้ตัวว่าก�ำลังหลงอยู่ในพื้นที่รกร้างอันน่ากลัว
และอยู่ในหมอกหนาทึบซึ่งต้องใช้เวลาหลายวันกว่าจะจาง
หายไป อาตมาเริม่ หวัน่ วิตก
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โชคดี ที่ อ าตมาก� ำ ลั ง เรี ย นทางด้ า นฟิ สิ ก ส์ ที่
มหาวิทยาลัย อาตมาจึงจ�ำทฤษฎีสมั พันธภาพของไอสไตน์ได้
ซึ่งยืนยันข้อเท็จจริงที่ว่าน�้ำจะต้องไหลลงสู่ที่ต�่ำเสมอ แล้ว
อาตมาก็หาล�ำธารเล็กๆ บนภูเขาพบ จากนั้นก็เดินตามล�ำ
ธารเล็กๆ นั้นไปจนกระทั่งพบกับล�ำธารขนาดใหญ่และเดิน
ตามมันลงภูเขาไปจนกระทั่งอยู่ต�่ำลงมาจากหมอกหนาทึบ
นัน้ จากนัน้ อาตมาก็สามารถมองเห็นจุดสังเกตต่างๆ ทีท่ ำ� ให้
อาตมากลับไปยังทีพ่ กั ได้อย่างปลอดภัย
อาตมาจึงใช้ขอ้ คิดจากเรือ่ งเล่าเรือ่ งนีม้ าช่วยแนะแนว
ทางให้แก่ผทู้ อี่ ยูร่ ะหว่างการศึกษาปฏิบตั ธิ รรมว่าพวกเราทุก
คนเริ่มต้นด้วยการถูกห่อหุ้มอยู่ในหมอกหนาทึบของความ
ไม่รู้ พระสงฆ์ ผูเ้ ชีย่ วชาญ ครูบาอาจารย์ และผูน้ ำ� ทาง ต่าง
พร�่ำบอกกับพวกเราว่าควรจะเดินไปทางไหน แต่ท่านเหล่า
นั้นก็บอกในสิ่งที่แตกต่างกันออกไป ท�ำให้ค�ำแนะน�ำของ
ท่านดูนา่ สับสนมาก
ดังนั้น อาตมาขอแนะน�ำให้ลองหาล�ำธารสักแห่ง ซึ่ง
เป็นสิ่งที่โยมรู้ว่าจะสามารถน�ำพาโยมไปในทิศทางที่ถูกต้อง
และพาโยมไปอยูภ่ ายใต้หมอกอันหนาทึบแห่งความไม่รู้ เพือ่
จะได้เห็นด้วยตาของตัวเองว่าควรจะเดินต่อไปทางไหน
ล�ำธารทีก่ ล่าวถึงก็คอื คุณงามความดี ความสงบ และ
ความเมตตากรุณา ไม่วา่ โยมจะนับถือศาสนาอะไรหรือแม้แต่
ไม่มศี าสนาก็ตาม คุณสมบัตทิ งั้ สามข้อนีจ้ ะน�ำโยมไปสูค่ วาม
จริง ขอให้ตามมันไป และพบกับล�ำธารแห่งเมตตาสติ ซึง่ จะ
ยิ่งกว้างและลึกมากขึ้นทุกทีๆ แล้วในไม่ช้ามันก็จะพาโยม
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ออกมาจากหมอกหนาทึบแห่งความไม่รู้ ไปสู่สถานที่ที่โยม
สามารถหาทางกลับบ้านได้ดว้ ยตัวเอง
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๑๐๕
การกราบ
- ปัญญา -

ชาวพุทธมีชอื่ เสียงมากในเรือ่ งการกราบ ชาวตะวันตกมัก
จะถามอาตมาอยูบ่ อ่ ยครัง้ ว่า พวกเรากราบท�ำไม อาตมาก็
ตอบไปว่า การกราบของชาวพุทธเป็นการบริหารกล้าม
เนือ้ หน้าท้องทีไ่ ด้ผลดีมาก เราจะได้ไม่อว้ น
เวลาทีพ่ ดู เป็นการเป็นงาน อาตมาจะอธิบายว่า เวลาที่
เรากราบพระพุทธรูปนัน้ เรากราบธรรมะทีพ่ ระพุทธเจ้าทรง
แสดงแก่พวกเรา ส�ำหรับการกราบพระพุทธรูปสามครัง้ ของ
อาตมานั้นเป็นการกราบคุณงามความดี ความสงบ และ
ความเมตตากรุณา
เมือ่ อาตมาก้มกราบลงบนพืน้ ครัง้ ทีห่ นึง่ อาตมาคิดถึง
คุณงามความดี เพราะความดีเป็นสิ่งที่ส�ำคัญมากส�ำหรับ

อาตมา ซึง่ ไม่ยากเลยทีจ่ ะท�ำความเคารพ อาตมามีความสุข
ที่ได้อยู่ในหมู่สงฆ์ซึ่งอาตมาสามารถไว้วางใจได้อย่างสนิทใจ
เวลาที่อาตมาได้รับสิทธิพิเศษในการพบปะกับคนดีๆ เช่นนี้
มันท�ำให้อาตมาเกิดความเชือ่ มัน่ ว่าโลกนีน้ า่ อยู่ คุณงามความ
ดีนั้นควรค่าแก่การกราบไหว้ นอกจากนั้นเวลาที่อาตมาก้ม
กราบคุณงามความดีและระลึกถึงความส�ำคัญของมันนัน้ มัน
ท�ำให้ความดีของอาตมามีเพิ่มมากขึ้น การก้มกราบแต่ละ
ครั้งจะท�ำให้สิ่งใดก็ตามที่โยมนับถือบูชาและระลึกถึงเกิด
ความเข้มแข็งขึน้ เสมอ
การก้มกราบครัง้ ทีส่ องนัน้ อาตมาก้มกราบความสงบ
เพราะความสงบนัน้ มีความส�ำคัญอย่างมากต่ออาตมาเช่นกัน
ทัง้ ส�ำหรับโลกนอกตัวใบนีแ้ ละโลกภายในจิตใจ ความสุขไม่
สามารถเกิดขึ้นได้ถ้าปราศจากความสงบทางความคิดและ
ความสงบระหว่างคนทัง้ หลาย ดังนัน้ เมือ่ อาตมาบูชาความ
สงบ ชีวติ ของอาตมาก็จะมีความสงบเย็นมากขึน้
การก้มกราบครั้งสุดท้ายนั้น อาตมาก้มกราบให้แก่
ความเมตตากรุณา การแสดงออกซึ่งความเมตตากรุณานั้น
เป็นการน�ำความรักความอบอุน่ และแสงสว่างมาสูโ่ ลก และ
ท�ำให้ความทุกข์โศกทั้งหลายไม่สามารถคงทนอยู่ต่อไปได้
หรือแม้แต่แสดงตัวออกมา ชีวิตที่ปราศจากความเมตตา
กรุณานั้นถือเป็นชีวิตที่ไม่น่าอยู่ ดังนั้น เวลาที่อาตมาก้ม
กราบความเมตตากรุณานั้น อาตมาก็มีความเมตตากรุณา
เพิม่ มากขึน้ ด้วย
ทัง้ หมดนีค้ อื เหตุผลทีช่ าวพุทธก้มกราบ
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สองสามปีกอ่ น เพือ่ นทีน่ บั ถือศาสนาคริสต์คนหนึง่ ซึง่
เป็นอนุศาสนาจารย์ของโรงเรียนเอกชนทีม่ ชี อื่ เสียงแห่งหนึง่
ในเมืองเพิร์ธ ได้นิมนต์อาตมาให้ไปกล่าวสุนทรพจน์ในการ
ชุมนุมในตอนเช้า เมื่ออาตมาไปถึง ก็ได้รับการต้อนรับจาก
เพื่อนของอาตมาที่เป็นอนุศาสนาจารย์และครูใหญ่ของ
โรงเรียนแห่งนัน้
ครูใหญ่ได้อธิบายล�ำดับของกิจกรรมต่างๆ “พวกเรา
จะรอจนกว่านักเรียนทัง้ หมดจะมารวมตัวกันและอยูใ่ นความ
สงบ จากนัน้ เราทัง้ สามคนจะเดินเข้าไปในทีป่ ระชุม ขณะที่
เราเข้าไป” เขากล่าวต่อ “ท่านอนุศาสนาจารย์และผมจะ
ค�ำนับเพื่อท�ำความเคารพรูปปั้นพระเยซูคริสต์เล็กน้อย
เพราะพวกเราเป็นชาวคริสต์ แต่ทา่ นไม่ตอ้ งค�ำนับเพราะท่าน
เป็นพระสงฆ์”
อาตมาจึงเห็นโอกาสทีจ่ ะหยิบยกประเด็นส�ำคัญขึน้ มา
กล่าว อาตมาจึงหันไปทางครูใหญ่แกล้งท�ำหน้าบึ้งตึงและ
กล่าวคัดค้านว่า “ในฐานะชาวพุทธ อาตมาขอใช้สทิ ธิค์ ำ� นับ
เพือ่ ท�ำความเคารพรูปปัน้ พระเยซูคริสต์ดว้ ย”
ครูใหญ่ถงึ กับชะงักชัว่ ครู่ และยอมให้อาตมาอธิบายว่า
อาตมาต้องการค�ำนับเพื่อท�ำความเคารพหลักค�ำสอนของ
พระเยซูคริสต์บางข้อ เนือ่ งจากเป็นทีช่ ดั เจนว่าอาตมาไม่เห็น
ด้วยกับค�ำสอนของศาสนาคริสต์ทั้งหมด มิฉะนั้นอาตมาก็
คงจะนับถือศาสนาคริสต์ไปแล้ว แต่อาตมาก็มองเห็นสิ่ง
ต่างๆ มากมายในศาสนาคริสต์ซึ่งอาตมาเคารพและบูชา
อาตมาจึงต้องการค�ำนับเพือ่ ท�ำความเคารพต่อสิง่ นัน้
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ดังนั้น เราสามคนจึงเดินเข้าที่ประชุมและค�ำนับเพื่อ
ท�ำความเคารพรูปปั้นพระเยซูคริสต์ด้วยกัน อีกหลายเดือน
ต่อมา ครูใหญ่ได้แวะมาเยี่ยมวัดของอาตมาและท�ำความ
เคารพพระพุทธรูปด้วย
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๑๐๖
พระพุทธเจ้าและพระเจ้า
- ปัญญา -

ปัจจุบันนี้ มีคนมากมายที่ไม่ชอบศาสนาที่มีระเบียบ ซึ่ง
เป็นเหตุผลว่าท�ำไมศาสนาพุทธจึงกลายเป็นที่นิยมกัน
อย่างมากมาย โยมลองไปร่วมงานพิธอี นั วุน่ วายในวัดสัก
แห่งหนึ่งแล้วจะรู้ว่าท�ำไมพวกเราจึงมีคุณสมบัติในการ
เป็น ‘ศาสนาทีไ่ ม่มรี ะเบียบ’
บางคนถึงกับถามว่า ศาสนาพุทธจัดเป็นศาสนาหรือไม่
ค�ำตอบก็คอื “ ใช่ ศาสนาพุทธจัดเป็นศาสนาหนึง่ อย่างน้อย
ก็ดว้ ยวัตถุประสงค์ดา้ นการลดหย่อนภาษี”
แล้ ว ชาวพุ ท ธนั้ น มี ค วามคิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ พระเจ้ า
อย่างไรบ้าง
ในการสัมมนาของนักบวชที่มหาวิทยาลัยในท้องถิ่น

ของเรา อาตมาได้เป็นผูร้ ว่ มแสดงความคิดเห็นกับเจ้าอาวาส
วัดคริสต์นกิ ายเบเนดิกทีนซึง่ เป็นเพือ่ นเก่าของอาตมา ในช่วง
เวลาการถามค�ำถามนัน้ ผูน้ บั ถือศาสนาคริสต์ทมี่ ชี อื่ เสียงคน
หนึ่งที่ได้ร่วมเป็นผู้ฟังด้วย เขาขอให้อาตมาบรรยายถึง
แนวคิดเรือ่ งพระเจ้าของชาวพุทธ
อาตมาสามารถหยิบยกค�ำสอนหรือค�ำกล่าวจากพระ
ไตรปิฎกที่ได้ศึกษาเรียนรู้มาจากท่านอาจารย์ทั้งหลายของ
อาตมามาตอบได้ไม่ยากเลย แต่มันคงจะไม่ได้เป็นการตอบ
ค�ำถามนัน้ ดังนัน้ อาตมาจึงตัดสินใจตอบค�ำถามด้วยวิธที จี่ ะ
ท�ำให้เกิดปัญญาในระดับที่ลึกซึ้งมากขึ้น และสร้างสรรค์
ความปรองดองระหว่างสองวัฒนธรรมทางจิตวิญญาณที่ยิ่ง
ใหญ่ของโลก
“เจ้าอาวาสพลาซิด ผูเ้ ป็นเพือ่ นของอาตมา” อาตมา
เริ่มกล่าว “ที่นั่งอยู่ข้างๆ อาตมานี้มักจะบอกกับอาตมาอยู่
บ่อยครัง้ ว่า ความเชือ่ หลักข้อหนึง่ ของท่านก็คอื ทุกคนก�ำลัง
แสวงหาพระเจ้า ซึง่ อาตมามีความนับถือต่อเพือ่ นของอาตมา
เป็นอย่างมาก จึงท�ำให้อาตมาเห็นด้วยกับข้อเท็จจริงแห่ง
ความเชื่อดังกล่าว แล้วสิ่งที่อาตมาและชาวพุทธคนอื่นๆ
แสวงหาอยูน่ นั้ คืออะไร
พวกเราแสวงหาความสงบ ความเมตตากรุณา ความ
จริง ความเคารพนับถือ การให้อภัย และความรักทีป่ ราศจาก
เงื่อนไข ถ้าสิง่ ที่กล่าวมาเป็นสิง่ ทีช่ าวพุทธทั้งหลายหรืออาจ
จะรวมถึงผูท้ ไี่ ม่เชือ่ ว่ามีพระเจ้าด้วยต้องการแสวงหา สิง่ เหล่า
นั้นก็คงเป็นพระเจ้าของพวกเรา ดังนั้นความเข้าใจในเรื่อง
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พระเจ้าของชาวพุทธก็คือความสงบ ความเมตตากรุณา
ความจริง ความเคารพนับถือ การให้อภัย และความรักที่
ปราศจากเงือ่ นไข
บุคคลทัง้ หลายทีน่ บั ถือศาสนาอืน่ ๆ ก็รสู้ กึ พอใจกับค�ำ
ตอบของอาตมาเช่นกัน
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๑๐๗
พุทธศาสนากับ
การรูแ้ จ้ง
- ปัญญา ตอนทีน่ ติ ยสารเกีย่ วกับศาสนาพุทธ ซึง่ มีคนนิยมอ่านฉบับ
หนึ่ง ขอให้อาตมาเขียนบทความเกี่ยวกับการบรรลุธรรม
นั้น อาตมาได้ส่งบทความล้อเลียนรายการโทรทัศน์ชื่อ
Who Wants to be a Millionaire (ใครอยากเป็นมหา
เศรษฐีเงินล้านบ้าง) ไปให้ และอาตมาก็ตอ้ งแปลกใจอย่าง
ยิง่ ทีบ่ ทความเกีย่ วชิน้ นัน้ ถูกตีพมิ พ์
ใครอยากบรรลุธรรมบ้าง (Who Wants to be
Enlightened)
ยินดีต้อนรับ ท่านสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีทุกท่าน
วันนีท้ าง เอบีซี ทีวี (American Buddhist Channel) ขอ

เสนอการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศของเกมใครอยากบรรลุ
ธรรมบ้าง ให้ทกุ ท่านได้รบั ชมกันนะครับ
รายการนีไ้ ด้รบั การสนับสนุนด้วยความภาคภูมใิ จโดย
บริษทั สมาธิ จ�ำกัด ผูผ้ ลิตเบาะรองนัง่ ส�ำหรับการนัง่ สมาธิ
ซึ่งเป็นเพียงบริษัทเดียวที่ให้ค�ำสัญญาว่า “ถ้าท่านใช้เบาะ
รองนัง่ ของเราแล้วไม่สามารถรูแ้ จ้งได้ในชาตินี้ เราจะคืนเงิน
ให้ทา่ นในชาติหน้า”
ต่อไปนี้ ผมขอแนะน�ำให้ทา่ นพบกับผูเ้ ข้ารอบสุดท้าย
ทั้งสี่คน ซึ่งผมรู้สึกมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ไม่ได้เป็นส่วน
หนึง่ ของพวกเขา อันได้แก่ เจ้าคุณแอนนา คามิ (Venerable
Anna Gami), ท่านอาจารย์ โพ เด สัตว์ (Geshe Bo
De’Sattava), พระอาจารย์ ซิด อาร์เธอร์ (Roshi Sid
Arthur), คุณเอมี่ ทาร์บา (Amy Tarbha) ผูเ้ ป็นอาจารย์สอน
ท�ำสมาธิที่มีชื่อเสียง ซึ่งเป็นฆราวาส เป็นนักจิตบ�ำบัดและ
พวกรัก ร่วมเพศ รวมทั้งเป็นนักเคลื่อนไหวเรียกร้องสิทธิ
หลายอย่าง ท่านผูช้ มครับ กรุณาให้การต้อนรับทุกท่านด้วย
การเปล่งเสียง สาธุ โอม หรือ มู ด้วยครับ
ส�ำหรับท่านผูช้ มทีเ่ พิง่ ชมรายการนีเ้ ป็นครัง้ แรก เราขอ
แจ้งให้ทราบถึงกติกาต่างๆ ในการแข่งขันอีกครัง้ นะครับ การ
แข่งขันจะมีรอบคัดผู้แข่งขันออกทั้งหมดสามรอบ โดยท่าน
อาจารย์ที่เคารพทุกท่านจะถูกทดสอบผลส�ำเร็จของการรู้
แจ้งของแต่ละท่าน ผู้เข้ารอบสุดท้ายหนึ่งคนจะต้องถูกคัด
ออกและส่งกลับไปยังจุดเริม่ ต้นในการแข่งขันแต่ละรอบ
รอบแรกจะเป็นการตั้งค�ำถาม โดยให้บรรยายว่า ใน
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ความคิดเห็นของท่านนัน้ การรูแ้ จ้งมีความหมายว่าอย่างไร
เจ้าคุณแอนนาตอบว่า “การรูแ้ จ้งหมายความว่า การ
ไม่มตี วั ตน ความจริงแล้ว ในฐานะทีเ่ ป็นตัวแทนของศาสนา
พุทธนิกายเถรวาทเพียงคนเดียว และได้ปฏิบตั ติ ามพระธรรม
ค�ำสอนอันแท้จริงของพระพุทธเจ้า อาตมาเป็นผูท้ มี่ กี ารรูแ้ จ้ง
ที่บริสุทธิ์และถูกต้องที่สุด อาตมาขอให้ทุกคนรู้ว่าถ้าคุณ
ระลึกรู้ว่า ถ้าคุณไม่ยึดถือการมีตัวตน ก็ขอให้ภูมิใจใน
ภูมปิ ญ
ั ญาของคุณ และบอกให้คนอืน่ ๆ ได้รตู้ ามไปด้วย”
ท่านอาจารย์โพตอบว่า “ส�ำหรับอาตมานัน้ การรูแ้ จ้ง
หมายถึง ความรูส้ กึ เมตตากรุณาต่อสานุศษิ ย์ทกุ คนเป็นอย่าง
มาก จนท�ำให้อาตมาตัง้ ใจแสดงความโกรธพวกเขาเป็นอย่าง
มาก เพือ่ เป็นการท�ำให้พวกเขาไม่รสู้ กึ ต�ำ่ ต้อยมากมายนักใน
เวลาทีอ่ ยูต่ อ่ หน้าอาตมา”
พระอาจารย์ซดิ ตอบว่า “การรูแ้ จ้งหมายถึง การไม่ยดึ
ติด อาตมานัน้ มีอเุ บกขาเป็นอย่างมาก จนกระทัง่ ไม่ยดึ ติดกับ
การมีอเุ บกขาแม้แต่นอ้ ย เพราะฉะนัน้ นีไ่ ง นาฬิกาโรเล็กซ์
เรือนใหม่ที่ ทันสมัยสุดๆ ของอาตมา ลองดูสิ เยีย่ มยอดเลย
ใช่ไหมล่ะ”
คุณเอมีต่ อบว่า “ส�ำหรับฉันนัน้ การรูแ้ จ้งก็คอื การได้
ร่วมรักอย่างมีความสุขมากโดยปราศจากการหลงผิดเรื่อง
การมีตวั ตน ซึง่ ท�ำให้ตอ้ งรูส้ กึ ผิดเกีย่ วกับเรือ่ งอืน่ ๆ”
“ขอขอบคุณ ท่านผูป้ ราศจากสาระทุกท่าน ทีไ่ ด้แสดง
ให้เห็นปัญญาอันตืน้ เขินของท่านนะครับ และผูแ้ ข่งขันทีจ่ ะ
ต้องตกรอบและออกจากการแข่งขันไปก็คอื เจ้าคุณแอนนา
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แล้วก็ไม่ตอ้ งกลับมาอีกเลยนะครับ เจ้าคุณแอนนา กามิ”
การทดสอบในรอบทีส่ อง จะเป็นการทดสอบว่า ใคร
สามารถนั่งสมาธิได้นานที่สุด ดังนั้น ขอให้ทุกท่านเริ่มท�ำ
สมาธิ หลังจากทีไ่ ด้ยนิ เสียงกริง่ ไฟฟ้านี้ กริง๊ ..ง...ง....ง
หลังจากเวลาผ่านไปสองนาทีเท่านั้น คุณเอมี่ก็ลืมตา
ขึ้นแล้วก็เช็คทวิตเตอร์ของเธอ ส่วนพระอาจารย์ซิดนั่งจน
ครบหนึ่งชั่วโมง แต่ท่านอาจารย์โบนั่งนิ่งอยู่นานจนกระทั่ง
แพทย์ประจ�ำรายการลงความเห็นว่าท่านมรณภาพแล้ว จึง
น�ำท่านไปท�ำการฌาปนกิจ ท่านอาจารย์โบจึงต้องจากไป
ด้วยภาวะดังกล่าว ผู้ชมที่อยู่ในรายการพร้อมใจกันกล่าว
อวยพรแก่ท่านอาจารย์โบว่า “โอมโอม” ต่อไปนี้ ก็เหลือ
เพียงพระอาจารย์ซดิ และคุณเอมีเ่ ท่านัน้
“ต่อไปนี้เป็นการแข่งขันรอบสุดท้ายนี้ ที่น่าตื่นเต้น
มากเลยนะครับ เพราะจะเป็นการตัดสินว่าใครคือผู้ชนะใน
การแข่งขัน เกมใครอยากบรรลุธรรมบ้าง ตอนนี้ ผมจะขอให้
พระอาจารย์ซิดและคุณเอมี่ได้แสดงพลังจิตในการถ่ายทอด
รายการโทรทัศน์แบบสดๆ กันเลยนะครับ”
พระอาจารย์ซิดหลับตาลง ตั้งจิตมั่นอยู่ภายใน และ
ด้วยความรวดเร็วแห่งปีติยินดี ท่านก็ลอยตัวอยู่ในอากาศ
ราวกับขนนกในสายลม พระอาจารย์ซิดลอยตัวสูงขึ้นไป
เรื่ อ ยๆ เหนื อ เวที จ นกระทั่ ง ผู ้ ช มที่ อ ยู ่ ใ นห้ อ งส่ ง ซึ่ ง รู ้ สึ ก
หวาดเสียว พากันปรบมือเสียงดังสนั่นราวกับฟ้าผ่า ซึ่งไป
รบกวนสมาธิของพระอาจารย์ซิดและท�ำลายพลังจิตของ
ท่าน ท�ำให้ทา่ นร่วงลงมากระแทกกับพืน้ เวที คอหัก มรณภาพ
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ทันที ผู้ชมหลายคนได้เกิดซาโตริ (การรู้แจ้ง) พระอาจารย์
ซิดกลับคืนสูด่ นิ แล้วปริศนาธรรมข้อใหม่กเ็ กิดขึน้
ผูแ้ ข่งขันเพียงคนเดียวทีเ่ หลืออยูซ่ งึ่ ก็คอื คุณเอมี่ ทาร์
บา ซึง่ เป็นอาจารย์สอนท�ำสมาธิทมี่ ชี อื่ เสียง ซึง่ เป็นฆราวาส
เป็นนักจิตบ�ำบัด และเป็นนักรณรงค์เรียกร้องสิทธิทุกอย่าง
ได้รับการประกาศให้เป็นผู้ชนะการแข่งขัน เกมใครอยาก
บรรลุ ธ รรมบ้า ง และได้รับเบาะรองนั่ ง ส� ำ หรั บท� ำ สมาธิ
ทองค�ำแท้ รุน่ ทีผ่ ลิตขึน้ มาเป็นพิเศษจ�ำนวนจ�ำกัด ซึง่ ทรมาน
อย่างยิ่งส�ำหรับการนั่ง แต่น่าประทับใจยามที่ได้มองเห็น
พร้อมทั้ง เครื่องจีพีเอส (GPS) เพื่อช่วยน�ำทางให้ผ่านพ้น
อุปสรรคต่างๆ ทัง้ หลาย เพราะเธอเป็นเพียงคนเดียวทีเ่ ห็นได้
อย่างชัดเจนว่าต้องการใช้สงิ่ เหล่านี้
บทความชิ้นนี้ถูกเขียนขึ้นโดยอาตมาเพื่อตีพิมพ์ใน
นิตยสารชาวอเมริกนั ทีน่ บั ถือศาสนาพุทธ ฉบับฤดูใบไม้รว่ ง
ปี 2553 (American Buddhist Magazine Inquiring
Mind, Fall 2010) ซึง่ บทความชิน้ นีไ้ ด้เขียนขึน้ ในรูปแบบ
ทีค่ อ่ นข้างตลกขบขัน เพือ่ เป็นการเปิดเผยกลโกงของพวกที่
ชอบอ้างต่อสาธารณชนว่าเป็นผูบ้ รรลุธรรม รวมทัง้ ก�ำจัดฝุน่
ผงแห่งประเพณีเก่าๆ ซึง่ ปกคลุมการรูแ้ จ้งจนมืดมิด
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ศาสตราจารย์ทางด้านปรัชญาผู้คงแก่เรียนท่านหนึ่ง ได้
อ่านหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นพบว่าภัตตาคารระดับห้าดาวได้
มาเปิดให้บริการในเมืองแล้ว เขาจึงรีบโทรศัพท์ไปจองโต๊ะ
อย่างรวดเร็ว แต่ภัตตาคารแห่งนั้นโด่งดังไปทั่วแล้ว จึง
ต้องคอยเป็นเวลาสองเดือนกว่าจะได้โต๊ะทีจ่ อง
อีกแปดอาทิตย์ตอ่ มา ท่านศาสตราจารย์คนนัน้ ก็ได้ไป
ปรากฏตัวทีภ่ ตั ตาคารหรูระดับห้าดาวร้านนัน้ ในชุดสูทราคา
แพงและใบหน้าที่สะอาดเกลี้ยงเกลา ผู้จัดการภัตตาคารได้
ขอดูบัตรประจ�ำตัวประชาชนเพื่อยืนยันว่าเขาได้จองโต๊ะไว้
ในคืนนั้นจริงๆ เมื่อเขาได้แสดงหลักฐานดังกล่าว ผู้จัดการ
ภัตตาคารก็พาเขาไปนัง่ ทีโ่ ต๊ะทีจ่ องไว้

ท่านศาสตราจารย์คนนัน้ รูส้ กึ ชืน่ ชมการตกแต่งภายใน
และของตกแต่งต่างๆ ของภัตตาคารแห่งนั้น แสงไฟสลัวๆ
จากโคมไฟตัง้ พืน้ ทีไ่ ม่มสี งิ่ ใดบดบัง สาดส่องลงมาทีโ่ ต๊ะของ
เขา ด้วยแสงอันอบอุน่ จนบรรยายไม่ถกู ซึง่ เตือนให้เขานึกถึง
แสงสว่างอันสงบเงียบแห่งสนธยา ที่ดูมืดสลัวเพียงแค่พอ
มองเห็น พนักงานเสิรฟ์ คนหนึง่ ทีผ่ กู หูกระต่ายสีขาวและสวม
เสือ้ นอกทีด่ สู ง่างามได้นำ� รายการอาหารมาให้เขา
รายการอาหารเล่มนั้นดูเหมาะสมกับบรรยากาศอัน
หรูหราโดยรอบของภัตตาคารระดับห้าดาวแห่งนั้น ด้วยรูป
เล่ ม ที่ ท� ำ ด้ ว ยกระดาษแข็ ง สี ท องขลิ บ ริ ม ด้ ว ยสี แ ดงเข้ ม
รายการอาหารทัง้ 108 ชนิดถูกเขียนด้วยลายมืออันวิจติ ร
งดงาม แบบเดียวกับทีม่ กั จะเห็นในพิพธิ ภัณฑ์ศลิ ปะมากกว่า
ในภัตตาคาร
ท่านศาสตราจารย์จ้องมองรายการอาหารด้วยความ
ชื่นชม และอ่านซ�้ำไปซ�้ำมาหลายครั้ง จากนั้น เขาก็กิน
รายการอาหารเล่มนั้นเข้าไป แล้วก็จ่ายเงิน และขอบคุณผู้
จัดการภัตตาคารก่อนจะจากไป
ท่านศาสตราจารย์ผโู้ ชคร้าย ซึง่ มีความรูม้ ากมาย แต่
ไม่ รู ้ ถึ ง ความแตกต่ า งระหว่ า งรายการอาหารกั บ อาหาร
เพราะเขารูจ้ กั และสนใจเพียงแค่ตวั หนังสือเท่านัน้
บัดนี้ โยมทุกท่านทีไ่ ด้อา่ นหนังสือเล่มนี้ ได้อา่ นรายการ
อาหารทัง้ 108 ชนิดของรายการอาหารทีช่ อื่ ชวนม่วนชืน่ 2
จบแล้ว ขออย่าได้ทำ� เช่นเดียวกับท่านศาสตราจารย์ทางด้าน
ปรัชญาคนนัน้ ซึง่ ‘กิน’ แต่ตวั หนังสือเท่านัน้ ขอให้ลมิ้ ลอง
รสชาติของอาหารด้วย
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